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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  8/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  12η  του  μηνός  

ΙΟΥΝΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα  

19:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  σε  κατεπείγουσα  

συνεδρίαση ,  ύστερα  από  την  αριθμ .  8/06-06-2019 έγγραφη  πρόσκληση  

του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  

τους  Δημοτικούς  Συμβούλους ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  

67 του  Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ .Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  

Καλλικράτης». 

 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία ,  σύμφωνα  με  

τις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  96 του  Ν .  3463/2006, δεδομένου  

ότι  σε  σύνολο  40 Δημοτικών  Συμβούλων ,  παρόντες  ήταν  27,  δηλαδή :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

   

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  8 του  

άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 και  παρών  δεν  ήταν  κανείς .  

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ .Σ . ,  μετά  την  διαπίστωση  απαρτίας ,  κήρυξε  την  

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Αγγελίδης  Πέτρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  

της  παρ .  6 του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010. 

 

…………………………….  

……………….  
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Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010, αυτές  της  παρ .  5 

του  άρθρου  65 του  ιδίου  νόμου  (ΦΕΚ  87 ΤΑ)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – Πρόγραμμα  

Καλλικράτης», όπως  συμπληρώθηκε  από  την  παρ .  2 του  άρθρου  1 του  

Ν .  4257/2014 καθώς  και  την  παρ .  9 του  άρθρου  3 του  Κανονισμού  

Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  σας  παρακαλούμε  να  

προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  

Διοικητηρίου  σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση  του  Σώματος  που  θα  γίνει  

στις  12 Ιουνίου  2019 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19:00΄ ,  λόγω  της  

ανάγκης  συνέχισης  της  ομαλής  λειτουργίας  του  Δήμου  και  του  

επείγοντος  χαρακτήρα  των  παρακάτω  θεμάτων  της  ημερήσιας  

διάταξης :  

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017¨ .  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση  της  υπ’  αρ .  51/2019 απόφασης  του  .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα :  ¨Υποχρεωτική  αναμόρφωση  πίνακα  

στοχοθεσίας  του  ΟΠΔ  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ   3ο:      Αντικατάσταση  Προέδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  καθιέρωσης  12ωρης  εργασίας  για  την  κάλυψη  των  

αναγκών  του  τμήματος  Κοιμητηρίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  2ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  της  Δ /νσης  

Καθαριότητας  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  συμμετοχής  στην  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  

Κινητικότητας  2019 με  χρηματοδότηση  από  χρηματοδοτικό  

πρόγραμμα  του  Πράσινου  Ταμείου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Δέσμευση  και  συμμετοχή  της  ανώτατης  διοίκησης  στην  

προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  και  έγκριση  

διαδικασιών  και  πολιτικών  του  Δήμου  Σερρών  για  την  

Εφαρμογή  και  Εναρμόνιση  με  τον  Ευρωπαϊκό  Γενικό  

Κανονισμό  για  την  Προστασία  Προσωπικών  Δεδομένων  

679/2016 (GDPR).  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο :  ¨Ενοποίηση  δικτύου  

ποδηλατοδρόμων  στον  Δήμο  Σερρών¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Κεντρική  Μακεδονία  Άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ04 

¨Υποστήριξη  της  μετάβασης  προς  μία  οικονομία  χαμηλών  

εκπομπών  διοξειδίων  του  άνθρακα  σε  όλους  τους  τομείς¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  

πράξης  με  τίτλο :  ¨Ανάπτυξη  και  λειτουργία  δικτύου  

εθελοντισμού  υποστήριξης  των  ευπαθών  ομάδων  

πληθυσμού  στον  Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  τροποποίησης  του  

Τεχνικού  Δελτίου  Πράξης  και  της  απόφασης  ένταξης  της  

συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  

Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020, 2η  τροποποίηση .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  και  ο  

εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Σχετικά  με  αίτημα  ανάκλησης  της  υπ’  αριθμ .  

314/2019 ΑΔΣ :  ¨Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  
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Δημοτικού  κτιρίου  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  ΔΗ .Κ .Ε .  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  

17528/24-05-2018 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  

απομαγνητοφώνησης  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  8835/20-

03-2019 σύμβασης  προμήθειας  ενός  (1)  αναρροφητικού  

σαρώθρου  4 κ .μ .  από  το  Πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 που  αφορά  δαπάνες  για  ΠΣΕΑ  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  παροχή  υπηρεσιών  ¨αποκατάσταση  

βλαβών  αγωγού  Μπέλιτσας¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΘΕΜΑ  18ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 που  αφορά  την  παροχή  υπηρεσιών  κυνοκόμων  

για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση  πίνακα  βελτίωσης  θέσεων  επαγγελματιών  

πωλητών  στη  λαϊκή  αγορά  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:    Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλήτριας  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:    Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  

αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση  τροποποίησης  /  αλλαγή  του  ύψους  των  τελών  

των  κοιμητηρίων  που  επιβλήθηκαν  με  την  αρ .  415/2016 

Α .Δ .Σ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση  απ΄  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  78 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη  με  
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σκοπό  την  εγκατάσταση  θεάματος  Motor Show από  17 έως  

23 Ιουνίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση  λύσης  συμφωνητικού  μίσθωσης  ακινήτου  

(αποθηκευτικού  χώρου)  που  χρησιμοποιούνταν  για  τις  

ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  επισιτιστικής  

και  βασικής  υλικής  συνδρομής  του  ΤΕΒΑ  από  το  Δήμο  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου   

 

ΘΕΜΑ  25ο:    Έγκριση  διαγραφής  δημοτικών  ακινήτων :  

α)  στο  αγρόκτημα  Επταμύλων  και  

   β)  στην  περιοχή  Αλημπέκιοϊ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ΄  αριθμ .  27/2019 ΑΔΣ  

¨Έγκριση  ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  

Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης ,  με  

δημοτική  έκταση¨ .  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΘΕΜΑ  27ο:    Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  

των  έργων :  

α)  Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  

έτους  2018 

και  
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β)  Έξοδα   συντήρησης   ακίνητης  περιουσίας  

κληροδοτήματος  Αποστολίδη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

1)  για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  (4 εισηγήσεις) ,  

2)  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  έτους  2019,  

(διαιτησίες) ,  

3)  για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  

Ελευθερίας ,  (2 εισηγήσεις) ,  

4)  μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  ολοκληρωμένου  

πληροφοριακού  συστήματος  (ΟΠΣ) ,  

5)  συντήρησης-υποστήριξης  λογισμικού  του  Κοινωνικού  

Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος ,  

6)  σύνδεσης  με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων  για  

κεντρική  είσοδο  Δήμου  -  Ταμείο  -  Τμήμα  Παιδείας  -  

Ληξιαρχείο  -  DATA ROOM του  Δήμου  Σερρών ,  

7)  τεχνικής  υποστήριξης  του  ηλεκτρονικού  συστήματος  

σειράς  προτεραιότητας  του  ΚΕΠ  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  

2018,  

8)  για  την  δαπάνη  ¨Εφαρμογή  του  Γενικού  Κανονισμού  για  

την  Προστασία  Προσωπικών  Δεδομένων  (GDPR) και  

υπεύθυνου  Προστασίας  Δεδομένων  (DPO) του  Δήμου  

Σερρών¨ ,  
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9) για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  

του  Δήμου  Σερρών ,  

10) ενημέρωσης  πολεοδομικής  και  κατασκευαστικής  

νομοθεσίας  έτους  2019,  

11) ετήσιας  τεχνικής  υποστήριξης  του  συστήματος  

γραμματοσήμανσης ,  

12) τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ ,  

13) για  τον  σχεδιασμό  & τοποθέτηση  μαρμάρινου  σταυρού  

στο  μνημείο  του  Εμμανουήλ  Παπά ,  

14) για  την  προμήθεια ,  συντήρηση  πυροσβεστήρων  του  

Δήμου  Σερρών ,  

15)  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Σερρών ,  

16) ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας ,  

17) κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου ,  (2 

εισηγήσεις) ,  

18) διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  

κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018,  

19) αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  Κ .  Μητρούση  & Λευκώνα  

του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2019,  

20) επαληθευτή-ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  

ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  

¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  

(Green Crew),  

21) επαληθευτή-ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  

ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  
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¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  

περιοχή¨  (Cultural  Dipole)  και  

22) φύλαξης  χώρου  με  τη  μορφή  περιπολιών  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  έργου  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  

στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  (Cultural  Dipole).  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  

Καρπουχτσής  Κ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:    Διαγραφή  ποσού  από  χρηματικό  κατάλογο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη ,  κατά  το  μήνα  Απρίλιο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:    Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

…………………………………………  

……………………….…..  
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8Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  έχουμε  απαρτία ,  οπότε  

ξεκινάει  η  συνεδρίαση .  Είμαστε  στην  μεταβατική  περίοδο  από  τις  

εκλογές  μέχρι  την  νέα  δημοτική  θητεία  που  θα  ξεκινήσει  1/9/2019, 

οπότε  λειτουργούμε ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  65 του  Καλλικράτη  

3852/2010. Η  συνεδρίασή  μας  είναι  κατεπείγουσα .   

 Πρώτα  θα  ήθελα ,  εάν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη  να  μου  δώσετε  

την  έγκρισή  σας  για  το  χαρακτηρισμό  της  συνεδρίασης  ως  

κατεπείγουσα .  Είναι  διαδικαστικό  το  ζήτημα .  Θα  ήθελα  την  έγκρισή  

σας .  Πάντοτε ,  για  να  σας  υπενθυμίσω ,  σε  κάθε  μεταβατική  περίοδο  

από  εκλογές  μέχρι  το  ξεκίνημα  της  νέας  θητείας ,  όλες  οι  συνεδριάσεις  

είναι  περίπου  τρεις ,  μια  τον  μήνα  και  λειτουργούν  υπό  αυτό  το  

καθεστώς ,  των  κατεπειγουσών  συνεδριάσεων ,  οπότε ,  εάν  έχετε  την  

ευγενή  καλοσύνη ,  θα  ήθελα  πρώτα  την  έγκρισή  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Δεύτερον ,  θα  ήθελα  την  έγκρισή  σας ,  όπως  το  

έχω  συζητήσει  και  με  την  γραμματέα  του  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  για  τον  

χαρακτηρισμό  των  θεμάτων  ως  κατεπειγόντων .  Πολύ  ωραία .   

 Επομένως ,  ξεκινάμε  και  θα  ήθελα  πρώτα  να  πω  εάν  υπάρχει  

κάποια  ανακοίνωση  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  τους  αρχηγούς  των  

παρατάξεων  ή  κάποιον  άλλο  συνάδελφο ;   

Μόνο ,  κύριε  Δήμαρχε  πρώτον ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  ως  Πρόεδρος  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  συγχαρώ  τον  νεοεκλεγέντα  Δήμαρχο  τον  
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κ .  Χρυσάφη .  Μαζί  είναι ,  νομίζω  και  δυο  καινούργιοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  που  έχουν  εκλεγεί  για  πρώτη  φορά .  Ο  κ .  Δεσποτίδης  και  ο  

κ .  Σιαμάγκας .   

Επίσης  να  συγχαρώ  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  που  πήραν  

μέρος  στις  εκλογές  με  την  σειρά  που  έχουν  εκλεγεί ,  τον  κ .  Φωτιάδη  

και  την  παράταξή  του ,  τον  κ .  Αραμπατζή  με  την  παράταξή  μας ,  τον  κ .  

Παπαφωτίου ,  την  κυρία  Γεωργούλα  και  τον  κ .  Φαρμάκη .   

Να  ευχηθώ  σε  όλους  τους  νεοεκλεγέντες  ή  σε  όσους  έχουν  

επανεκλεγεί  δημοτικούς  συμβούλους  καλή  επιτυχία   για  την  πόλη  και  

τα  χωριά  μας ,  τους  εύχομαι  καλή  δημοτική  θητεία  από  1/9/2019. 

Κύριε  Δήμαρχε ,  εάν  δεν  έχετε  αντίρρηση  να  πω  και  ακόμη  τις  

καλύτερές  μας  ευχές ,  νομίζω  εκφράζω  όλους  μας ,  στα  παιδιά  που  

γράφουν  αυτή  την  στιγμή  εξετάσεις ,  είναι  κάπου  στην  μέση ,  

Πανελλαδικές  εξετάσεις ,  γι '  αυτές  πάντα  μιλάω ,  τους  ευχόμαστε  καλά  

αποτελέσματα ,  καλή  συνέχεια  στις  εξετάσεις  τους ,  ότι  καλύτερο  από  

όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους  και  από  τον  Πρόεδρο  και  από  τον  

κ .  Δήμαρχο ,  φαντάζομαι .   

Επομένως  ας  προχωρήσουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εάν  έχετε  κάποια  

ανακοίνωση .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  εγώ  ήθελα  να  συγχαρώ  τους  νεοεκλεγέντες  δημοτικούς  

συμβούλους ,  τους  επανεκλεγέντες ,  τον  νεοεκλεγέντα  Δήμαρχο  και  να  

τους  ευχηθώ  δύναμη  και  καλή  επιτυχία  στο  έργο  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ανακοίνωση ,  ερώτηση  ή  επερώτηση ;  Ευχαριστώ  

πάρα  πολύ  τους  συναδέλφους .   

 Το  πρώτο  θέμα  είναι :  
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ΘΕΜΑ  1ο:  

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου:  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  

2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάτι  σε  αυτό ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύσταση  επιτροπής  είναι .  Δεν  υπάρχει  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257Α /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αρ .  51/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   
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με  θέμα:  ¨Υποχρεωτική  αναμόρφωση  πίνακα  στοχοθεσίας  του  ΟΠΔ  

2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257Β /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Αντικατάσταση  Προέδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται ,  διότι  όπως  με  ενημέρωσε  και  ο  κ .  Δήμαρχος .  Κύριε  

Δήμαρχε  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  βάλαμε ,  γιατί  περιμέναμε  την  υποψηφιότητα  ως  βουλευτή  του  κ .  

Καρπουχτσή .  Επειδή  ακόμη ,  θα  είναι  από  ότι  ξέρουμε ,  αλλά  επειδή  
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ακόμα  δεν  έχει  ανακοινωθεί ,  δεν  έχει  οριστικοποιηθεί ,  το  αποσύρουμε  

το  θέμα  για  κάθε  ενδεχόμενο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισήχθη  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  με  την  δική  μου  συναίνεση ,  

συνάδελφοι ,  για  να  μην  χρειαστεί  να  έρθουμε  εκτάκτως ,  κάποια  άλλη  

στιγμή  στις  επόμενες  ημέρες .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  καλή  επιτυχία  ευχόμαστε  στις  εκλογές  κ .  Καρπουχτσή .  Συμφωνείτε  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚ .  1/8/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  καθιέρωσης  12ωρης  εργασίας  για  την  κάλυψη   

των  αναγκών  του  τμήματος  Κοιμητηρίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Αντιδήμαρχε .  Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μέχρι  τώρα ,  δυστυχώς ,  παράλειψη  δική  μου ,  δεν  είχε  καθιερωθεί  κάτι  

μόνιμο  από  τον  Δήμο ,  όπως  υπάρχει  στην  Καθαριότητα ,  για  τις  ώρες  

που  δουλεύουν  οι  εργάτες  των  νεκροταφείων ,  οι  οποίοι  είναι  πέντε  τον  

αριθμό ,  τέσσερις  στην  ουσία  και  η  μια  είναι  σε  καθεστώς ,  είναι  

άρρωστη ,  τέλος  πάντων ,   υπάρχει  πρόβλημα .   

 Αυτοί  οι  άνθρωποι  δουλεύουν  κανονικά  όλη  την  εβδομάδα ,  δεν  

αλλάζει  τίποτα  δηλαδή  . .μόνο  τις  Κυριακές  και  τις  αργίες ,  ότι  γινόταν  

και  πιο  μπροστά .  Απλώς  καθιερώνεται  το  ωράριο  όπως  περιγράφεται  

μέσα  σε  αυτά  που  σας  έδωσα ,  δηλαδή  ωράριο  από  8:20 μέχρι  13:20 έξι  

μέρες  την  εβδομάδα  και  το  ωράριο  θα  είναι  κυλιόμενο .  Συμφωνήσανε  

σε  αυτό  και  οι  εργαζόμενοι  και  από  το  προσωπικό  δεν  υπάρχει  κάποιο  

πρόβλημα .  Από  8:20 μέχρι  13:20,  έξι  μέρες  εβδομαδιαίως .  Μας  το  

ζήτησαν  και  οι  ίδιοι  για  να  είναι  καλυμμένοι  για  οτιδήποτε  υπάρχει .   

 Τώρα ,  σας  είπα  πάλι  επιβάρυνση  δεν  υπάρχει ,  ότι  γινόταν  όλο  το  

προηγούμενο  χρονικό  διάστημα  Κυριακές  και  αργίες  ή  όταν  φωνάζουμε  

κάτι  έκτακτο ,  τότε  μπαίνουν  και  οι  υπερωρίες .   

 Αυτό  είναι .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  κάτι  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στο  καθεστώς  των  ερωτήσεων .  Κύριε  Χασαπίδη  να  ρωτήσετε  

θέλετε  ή  να  τοποθετηθείτε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να  κάνω  δυο  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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 Μέχρι  τώρα  πώς  καλύπτονταν  οι  ανάγκες  των  κοιμητηρίων ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μέχρι  τώρα  στην  λειτουργία  των  κοιμητηρίων ,  μέχρι  τώρα  όταν  

υπήρχε  κάποια  κηδεία ,  κάποια  . .  ή  οτιδήποτε  άλλο ,  πάντα  υπήρχε  

κάποιος  για  να  καλύπτει  τις  ανάγκες  του  Δήμου .  Με  την  μόνη  διαφορά ,  

ότι  όταν  κάποιος  έρχεται  στην  8:00΄η  ώρα  το  πρωί  στις  16:00΄η  ώρα  το  

απόγευμα  είναι  εκτός  του  οκταώρου  εργασίας .  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  

που  βάλαμε ,  όταν  έρχεται  να  είναι  καλυμμένος  και  αυτός ,  να  είναι  

καλυμμένος  και  ο  Δήμος .   

Αυτός  είναι  ο  λόγος ,  όπως  γίνεται  και  στην  Καθαριότητα  κάποιο  

ωράριο  αντίστοιχο ,  γιατί  εάν  έχει  24ωρη  βάρδια  μια  υπηρεσία ,  τους  

βάζει  να  είναι  κυλιόμενο  το  πρόγραμμα .  Ακριβώς  αυτό  το  πράγμα  

κάνουμε  και  εμείς  τώρα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελε  κάποιος  να  τοποθετηθεί ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  μόνο  βλέπω .  

Παρακαλώ  κ .  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο  και  ο  κ .  Καρύδας  και  ο  κ .  

Χράπας .  Οι  τρεις  συνάδελφοι .  Παρακαλώ  ο  κύριος ,  εάν  μου  

επιτρέπετε ,  ο  κ .  Καρύδας  ως  αρχηγός  παράταξης  να  τοποθετηθεί  

πρώτος .  Κύριε  Καρύδα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εγώ  αντιλαμβάνομαι  τον  τρόπο  και  το  σκεπτικό  με  το  οποίο  γίνονται  

οι  συγκεκριμένες  αλλαγές ,  παρόλα  αυτά  νομίζω  ότι  θα  μπορούσε  να  

διευθετηθεί  το  ζήτημα  χωρίς  να  θιχθεί  ένα  θεμελιώδες  εργατικό  
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δικαίωμα  που  είναι  το  πενθήμερο .  Από  θέση  αρχής  εμείς  δεν  θα  το  

ψηφίσουμε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Καρύδα  για  την  σύντομη  τοποθέτησή  του .  Κύριε  

Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Παρόμοια  είναι  και  η  δική  μου  τοποθέτηση .  Νομίζω  ότι  

παρεμβαίνουμε  και  καταργούμε  βασικά  δικαιώματα  των  εργαζομένων ,  

όπως  είναι  το  πενθήμερο ,  όπως  είναι  το  οκτάωρο .  Ακόμα  δεν  

εξαγγέλθηκαν  από  τον  εν  δυνάμει  Πρωθυπουργό  και  πήγαμε  εμείς  να  

τα  εφαρμόσουμε .   

Είμαι  εναντίον  αυτής  της  διαδικασίας  και  πώς  θα  γίνεται ;  Έχουμε  

τους  εργαζόμενους  που  θα  δουλεύουν  έξι  μέρες  και  πάλι  θα  τους  

έχουμε  και  σε  ετοιμότητα  τις  Κυριακές  όταν  χρειάζονται  να  τους  

καλούμε ;  Δηλαδή  οι  εργαζόμενοι  αυτοί  δεν  θα  έχουν  ούτε  ένα  

Σαββατοκύριακο  ελεύθερο  για  τον  εαυτό  τους ;  

Επειδή  δούλευα  στο  ΕΣΥ  και  είχαμε  και  εμείς  εφημερίδες  και  

ετοιμότητα ,  αλλά  την  ετοιμότητά  μας  το  Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  την  

πλήρωνε .  Όταν  με  καλούσε  δηλαδή ,  όταν  ήξερα  ότι  το  

Σαββατοκύριακο  θα  είμαι  σε  ετοιμότητα ,  αυτό  μου  το  πλήρωνε  το  

σύστημα .  Εμείς  αυτούς  που  θα  τους  έχουμε  σε  ετοιμότητα  

Σαββατοκύριακα  να  τους  καλούμε  για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  των  

κοιμητηριών ,  θα  τους  έχουμε  σε  αμοιβή ;   

Είμαι  εναντίον .  Ουσιαστικά  συμφωνώ  με  την  άποψη  του  

κυρίου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  τον  κ .  Χασαπίδη .  Κύριε  Χράπα .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό  που  θέλω  να  ξεκαθαρίσω  είναι  ότι  πιθανόν  δεν  έγινε  κατανοητό .  

Οι  εργαζόμενοι  στον  Δήμο  και  συγκεκριμένα  στα  κοιμητήρια ,  εκεί  που  

είναι  το  θέμα   μας  σήμερα ,  το  ωράριο  εργασίας  τους  είναι  7:00΄  το  

πρωί  με  1:20΄  το  μεσημέρι .  Οτιδήποτε  συμβεί  εκτός  αυτού  του  

ωραρίου ,  είναι  εκτός  υπηρεσίας .  Δεν  καλύπτεται  ούτε  ασφαλιστικά ,  

ούτε  από  τίποτα .  Από  κανέναν  κίνδυνο  ο  εργαζόμενος .  Για  να  είναι  

καλυμμένος  και  ο  εργαζόμενος ,  πρέπει  να  ρυθμίσουμε  εμείς  αυτή  την  

στιγμή  εδώ  την  εργασία  πέρα  του  συγκεκριμένου  ωραρίου ,  όπως  έχει  

νομοθετηθεί  από  την  συλλογική  σύμβαση  εργασίας ,  από  το  Υπουργείο  

Απασχόλησης .  Αυτό  κάνουμε  εμείς  αυτή  την  στιγμή .   

 Το  ίδιο  που  κάναμε  στην  Καθαριότητα ,  24ωρη  απασχόληση ,  να  

έχει  δικαίωμα  ο  εργαζόμενος  δηλαδή  να  δουλέψει  και  2:00΄  το  βράδυ  

στην  καθαριότητα  και  το  απόγευμα  που  βγάζουμε  οδοκαθαριστές  και  

τα  χαράματα  και  τις  αργίες  που  έχουμε  εκ  περιτροπής  κάποιους  

ανθρώπους  να  εργάζονται ,  να  μαζεύουν  σκουπίδια ,  άλλος  να  

εποπτεύει ,  άλλος  να  είναι  οδοκαθαριστής ,  το  ίδιο  ακριβώς  κάνουμε  και  

στα  κοιμητήρια .   

 Δηλαδή  νομοθετούμε  για  να  είναι  ο  εργαζόμενος  νόμιμα  στην  

απασχόλησή  του ,  στην  εργασία  του .  Χωρίς  αυτή  την  απόφαση ,  την  

σημερινή  δηλαδή ,  είναι  παράνομος  ο  εργαζόμενος .  Δεν  είναι  

καλυμμένος  από  κανέναν  κίνδυνο .  Εμείς  αυτή  την  στιγμή  δηλαδή  

βοηθάμε  τους  εργαζόμενους ,  έτσι  ώστε ,  να  μην  έχουν  πρόβλημα  

νομοθετικό .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  πρωτολογία .  Δευτερολογία .  Μου  ζητάει  τον  λόγο ,  

κύριε  Χαρίτο  θέλετε  να  απαντήσετε  τώρα  ή  μετά  συνολικά ;   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  συνολικά .  Κύριε  Καρύδα  παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κοιτάξτε  σε  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Χράπας  δεν  θα  κουβέντιαζα  το  θέμα  

παραπάνω ,  αλλά  νομίζω  ότι  πρέπει  να  απαντήσω .  Σε  αυτά  που  λέει  ο  κ .  

Χράπας  έχει  δίκαιο ,  ότι  πρέπει  ο  εργαζόμενος  να  είναι  καλυμμένος .  

Δυστυχώς  όμως ,  η  Δημοτική  Αρχή  επιλέγει  λάθος  τρόπο  να  καλύψει  

τους  εργαζόμενους  καταστρατηγώντας  οκτάωρο  και  πενθήμερο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Καρύδα .  Κάποιος  άλλος ;  Ο  κ .  Χαρίτος  να  

ολοκληρώσει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  συμπληρώσω  ότι  όλα  αυτά  δεν  γίνονται  αυθαίρετα .   

Γίνονται  πάντα  με  αποφάσεις  του  κράτους  ή  της  Αποκεντρωμένης .  

Υπάρχουν  νόμοι ,  ο  3584/2007 και  υπάρχει  και  το  έγγραφο  του  ΄06 το  

1692,  είναι  απόφαση  του  οικείου  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης ,  ότι  μετά  από  πρόταση  των  οικείων  δημοτικών  συμβουλίων  

μπορεί  οποτεδήποτε  να  καθοριστεί  ειδικό  ωράριο  και  σε  συγκεκριμένες  

περιπτώσεις ,  όπως  και  στην  Καθαριότητα ,  έχουμε  ειδικό  ωράριο  και  

αυτός  είναι  και  ο  λόγος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  και  εσείς  για  να  ολοκληρώσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω  και  να  πω  ότι  πρόκειται  για  υπερωριακή  εργασία .  Θα  

πληρώνονται  αυτοί  οι  άνθρωποι .  Θα  δουλεύουν  νόμιμα  και  θα  
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πληρώνονται  νόμιμα .  Από  τον  προϋπολογισμό ,  από  τον  κωδικό  του  

προϋπολογισμού  που  λέει  υπερωριακή  αποζημίωση  υπαλλήλων  

κοιμητηρίων .  Δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .  Εγώ  νομίζω  ότι  θα  

χαίρονται  οι  υπάλληλοι  που  θα  δουλέψουν  κάποιες  ώρες  παραπάνω  και  

θα  πληρωθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  θα  δουλεύουν  παραπάνω .  Το  ωράριό  τους  άμα  δείτε  είναι  8:20΄  με ,  

άμα  το  δείτε  το  ωράριο ,  είναι  8:20΄  με  13:20΄ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επαναλαμβάνω .  8:20΄  με  13:20΄  άμα  πάρετε  και  το  πολλαπλασιάσετε  

επί  έξι  θα  δείτε  ότι  είναι  30 ώρες  εργασίας ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .  

Δηλαδή ,  τα  υπόλοιπα  όλα  είναι  υπερωρίες .  Απλώς  είναι  η  φύση  της  

εργασίας  τέτοια ,  που  χρειαζόμαστε  κάποιον ,  όπως  προχθές  ήρθαν  

ακριβώς  στις  18:00΄  η  ώρα  για  να  γίνει  μια  κηδεία .  Δηλαδή  αυτοί  οι  

άνθρωποι  δεν  θα  πάνε  εκεί ;  Εάν  τον  φώναζα  εγώ  ήμουν  παράνομος  

μέχρι  τώρα  και  κακώς  δεν  το  έφερα  πιο  μπροστά  το  θέμα  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  το  θέμα .  Τίθεται  σε  ψηφοφορία .  Εάν  δεν  κάνω  λάθος  

είδα  ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Καρύδας  είναι  αρνητικοί .  Οι  υπόλοιποι  

συνάδελφοι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  358/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  2ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  της   

Δ /νσης  Καθαριότητας  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  εισηγητής .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι  αναμόρφωση .  Ενισχύουμε  τον  κωδικό  που  αφορά  τους  

συμβασιούχους  με  δυο  μήνες  απασχόληση  αλλά  μόνο  τον  κωδικό  των  

ασφαλιστικών  εισφορών .  Όπου  δεν  είχαμε  προβλέψει  αρκετά  χρήματα .  

Δεν  είχε  χρήματα  ο  κωδικός  των  ασφαλιστικών  εισφορών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφος  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  359/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  

 για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  ο  κ .  Χράπας .  Παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πρέπει  να  κάνω  εισήγηση ;  Χρειάζεται  κάποιος  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  συνάδελφοι  ή  ομόφωνα  ναι ;  Κύριε  Καρύδα ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Να  κάνω  την  εισήγηση  και  μπορεί  να  σας  καλύψω  κιόλας ,  κ .  Καρύδα .   

 Θέλω  να  σας  αναφέρω  ορισμένα  δεδομένα  για  να  καταλάβετε  την  

αναγκαιότητα  των  προσλήψεων  ανταποδοτικού  χαρακτήρα ,  που  αφορά  

την  Καθαριότητα .  
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 Αυτή  την  στιγμή  στην  τήρηση  της  Καθαριότητας  το  υφιστάμενο  

προσωπικό  μας  είναι  28 εργάτες ,  21 οδηγοί .  Έχουμε  όμως  14 

απορριμματοφόρα ,  2 πλυντήρια ,  1 φορτηγό  για  ογκώδη  αντικείμενα ,  2 

βυτιοφόρα .  15 απορριμματοφόρα ,  με  συγχωρείτε ,  όχι  14.  Όλα  αυτά  

χρειάζονται  πολλαπλάσιο  αριθμό  εργαζομένων ,  εάν  θέλετε  να  σας  

αναλύσω  αναλυτικά  τρία  άτομα  το  κάθε  πλήρωμα ,  τα  νούμερα  αυτά  

ακριβώς  βγαίνουν .   

 Όπως  προκύπτει  εάν  υπολογίσουμε  ότι  το  ένα  τρίτο  των  

εργαζομένων  πρέπει  να  βρίσκεται  νόμιμα  σε  άδεια  για  τους  θερινούς  

μήνες  και  συνήθως  αυτό  γίνεται  από  1η  Ιουλίου  μέχρι  31 Αυγούστου  

και  όχι  Ιούνιο ,  όπως  λένε  κάποιοι ,  να  δώσουμε  άδεια  Ιούλιο ,  τότε  

σίγουρα  το  προσωπικό  που  έχουμε  δεν  μας  φτάνει  ούτε  για  τις  πάγιες  

ανάγκες  για  να  αποδώσουμε  τα  μισά  απορριμματοφόρα  που  έχουμε  

σήμερα .   

 Οπότε ,  για  να  μπορέσουμε  να  ανταπεξέλθουμε  σε  αυτές  τις  

ανάγκες  του  καλοκαιριού ,  που  πρέπει  να  έχουμε  έξω  δυο  πλυντήρια  

κάδων ,  ένα  φορτηγό  ογκωδών ,  τα  δυο  βυτιοφόρα  και  τα  δεκαπέντε  

απορριμματοφόρα  συλλογής  και  ανακυκλώσιμου  υλικού  και  

σύμμεικτων  απορριμμάτων ,  χρειαζόμαστε  αυτό  το  προσωπικό  που  λέει  

η  εισήγηση .   Τον  ένα  χειριστή ,  λόγω  συνταξιοδότησης  που  δεν  έχουμε  

χειριστή  σκαπτικού  μηχανήματος ,  το  οποίο  θα  φορτώνει  όλα  τα  μπάζα  

και  τα  ογκώδη  απορρίμματα  από  το  περιβάλλον  και  τους  εργάτες  και  

τους  οδηγούς ,  ακριβώς  όπως  έχει  η  εισήγηση .   

 Ερωτήσεις ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  κάποιες  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Καρύδας  είδα  ότι  σήκωσε  το  χέρι  

του .  Κύριε  Καρύδα  και  ο  κ .  Στεργίου  ο  συνάδελφος .  Παρακαλώ  κ .  
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Καρύδα .  Και  ο  κ .  Γάτσιος .  Κύριε  Καρύδα  είστε  αρχηγός  παράταξης ,  

εκτός  ως  αγορητής  παράταξης  ο  κ .  Γάτσιος  να  προηγηθεί .  Ωραία .  

Ευχαριστώ  πολύ  για  την  διευκόλυνση .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όντως  ο  κ .  Χράπας  με  βοήθησε .  Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω ,  γιατί  σε  μια  

υπηρεσία  την  οποία  θεωρητικά  μπορούμε  εύκολα  να  

προγραμματίσουμε  τι  χρειαζόμαστε  και  τι  δεν  χρειαζόμαστε  και  η  

οποία  ως  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  δεν  εμπίπτει  σε  περιορισμούς  

προσλήψεων ,  δεν  έχει  κινηθεί  έτσι  η  υπηρεσία ,  ώστε  να  κάνει  μόνιμες  

προσλήψεις ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορέσει  να  καλύψει  με  πιο ,  ας  πούμε ,  

ορθολογικό  τρόπο  κάποιες  ανάγκες ;  Δεν  είπα  να  πάρει  πολλά  άτομα  

αλλά  κάποιες  ανάγκες  και  να  διατηρούμε ,  κάθε  χρόνο ,  σε  ομηρία  

είκοσι  συμπολίτες  μας ,  εάν  θα  τους  ξαναπάρουμε  δεν  θα  τους  

ξαναπάρουμε  και  διάφορα  τέτοια ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  για  την  ερώτηση .  κύριε  Χράπα  θα  απαντήσετε ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα  απαντήσω  τώρα  γιατί  θα  το  ξεχάσω  μετά .  Κύριε  Καρύδα  σε  αυτό  

έχετε  δίκαιο  που  ρωτάτε ,  απλά  μας  τύχανε  πολλά  περιστατικά  

μαζεμένα .  Όσον  αφορά  την  3Κ  γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  οι  εισηγήσεις  

για  την  πρόσληψη  μόνιμου  προσωπικού  έγιναν  το  ΄17. Το  ΄18 1η  

Μαρτίου  βγήκε  ο  προσωρινός  πίνακας  επιτυχόντων  στην  3Κ  και  οι  

ενστάσεις  ήταν  μέχρι  19 Απριλίου  του  ΄18. Από  19 Απριλίου  που  

γίνανε  οι  ενστάσεις ,  η  3Κ  βγήκε  πριν  από  τρεις  μέρες  οριστικά ,  ο  

οριστικός  πίνακας  επιτυχόντων  των  δέκα  εργατών  αποκομιδής  

απορριμμάτων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χράπα ,  εννοείτε  προκήρυξη  για  μόνιμο  προσωπικό .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  προκήρυξη  για  μόνιμο  προσωπικό .  Αυτή  την  προκήρυξη  όμως  την  

περιμένουμε  εδώ  και  ενάμιση  χρόνο  μήνα  στον  μήνα .  Δηλαδή ,  μας  

εμποδίζει  και  μας  τρενάρει  στο  να  προγραμματίσουμε  πρόσληψη ,  γιατί  

λέμε  ότι  θα  έρθουν  οι  μόνιμοι ,  θα  έρθουν  οι  μόνιμοι .   

 Μας  έφυγε  ο  μόνιμος  ο  χειριστής ,  ένας  πολύ  καλός  χειριστής  σε  

σύνταξη  λόγω  ορίου  ηλικίας .  Μείναμε  και  από  χειριστή .  Είναι  να  έρθει  

ένας  χειριστής  μετά  από  δικαστική  απόφαση  μόνιμος ,  προσλήφθηκε ,  

δικαιώθηκε  στα  δικαστήρια ,  σήμερα  –αύριο ,  σήμερα  –αύριο  και  αυτή  η  

πρόσληψη  καθυστερεί .   

Όλα  αυτά  είναι  παράγοντες  ανασταλτικοί  στο  να  

προγραμματίσουμε  νέες  προσλήψεις .  Φεύγουν  συνεχώς  στην  σύνταξη  

παλαιότεροι  των  εργαζομένων  μας  και  αναγκαστικά  φτάσαμε  σε  αυτό  

το  στάδιο  που  φτάσαμε .  Μόλις  μας  επιτρέψει  το  Υπουργείο  

Απασχόλησης  να  κάνουμε  νέες  προσλήψεις ,  βεβαίως  και  θα  

υποβάλλουμε  αίτημα ,  πάντα  σύμφωνα  με  τα  διαθέσιμα  ποσά  που  

έχουμε  στα  ανταποδοτικά ,  χωρίς  να  θίξουμε  τα  ανταποδοτικά  και  να  

χρειαστούμε  αυξήσεις ,  θα  προσλάβουμε  το  προσωπικό  που  είναι  

αναγκαίο  για  μπορέσουμε  να  πορευτούμε  τα  επόμενα  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  είπε  ότι  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι .  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θέλω  να  ρωτήσω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  πρώτον ,  εάν  εμείς  ζητήσαμε  

μόνο  δέκα  θέσεις  ή  εάν  μόνο  δέκα  μας  εγκρίθηκαν ;  Δεύτερον ,  ποιο  

είναι  το  ωράριο  των  εργαζομένων ;  Το  συνολικό  ωράριο .  Πόσες  ώρες  

εργασίας ,  μάλλον ,  είναι  υποχρεωμένοι  να  δουλέψουν ;  Τρίτον ,  γιατί  οι  
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άδειες  δίνονται  μόνο  τον  Ιούλιο  και  τον  Αύγουστο ;  Αυτό  δεν  απορρέει  

από  νόμο .   

 Λέω  οι  άδειες  γιατί  δίνονται  μόνο  Ιούλιο  και  Αύγουστο ;  Εγώ  

ξέρω  σε  άλλες  επιχειρήσεις ,  οι  οποίος  είναι  υποχρεωμένοι  μέχρι  τον  

Ιούνιο  να  πάρουν  το  μισό  της  αδείας  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γάτσιο .  Παρακαλώ ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  θα  

απαντήσετε  τώρα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Βεβαίως ,  βεβαίως .  Οι  εργαζόμενοι  στην  Διεύθυνση  Καθαριότητας  

ζητήσανε  35 μόνιμες  θέσεις .  Αυτές  είναι  οι  ανάγκες  μας  και  αυτές  

ζητήσανε .  Αυτές  όμως  οι  35 θέσεις  δεν  έχουν  την  δυνατότητα  να  

πληρωθούν  αμέσως ,  γιατί  θα  είχαμε  πρόβλημα  και  θα  κλονιζόταν  τα  

έσοδά  μας  από  τα  ανταποδοτικά ,  που  γνωρίζετε  όλοι  πολύ  καλά  ότι  τα  

έσοδα  στην  Καθαριότητα  είναι  αυστηρά  και  μόνο  από  την  Δ .Ε .Η . ,  από  

πουθενά  αλλού .  Ισοσκελισμένα  από  εκεί ,  έσοδα  –έξοδα  μηδέν .   

 Εάν  θα  κάναμε  μια  τέτοια  γενναία  πρόσληψη  θα  είχαμε  σοβαρό  

πρόβλημα  όσον  αφορά  . .των  ανταποδοτικών  και  θα  είχαμε ,  

οπωσδήποτε ,  θα  μπαίναμε  σε  κάποιες  διαδικασίες  περίεργες  που  θα  

μας  οδηγούσαν  σε  αυξήσεις  δημοτικών  τελών  σίγουρα .   

 Το  Λογιστήριο  μας  έδωσε  την  βεβαίωση  ότι  μπορεί  έως  δέκα  

άτομα  να  προσλάβουμε  χωρίς  να  πιεστούν  τα  ανταποδοτικά  μας ,  γι '  

αυτό  καταλήξαμε  τότε  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στον  αριθμό  

δέκα ,  κ .  Γάτσιο ,  που  θυμάστε  όλοι  νομίζω  που  ζητήσαμε  δέκα  

μόνιμους  εργαζόμενους  να  προσλάβουμε  στην  Καθαριότητα .   

 Οι  ώρες  που  εργάζονται  οι  εργαζόμενοι  στην  Καθαριότητα  είναι  

6 ώρες  και  20 λεπτά  ημερησίως .  Την  Δευτέρα  όμως ,  λόγω  του  όγκου  
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των  απορριμμάτων ,  επειδή  είναι  μετά  από  τριήμερο  συνήθως ,  

δουλεύουν  όχι  έξι ,  δουλεύουν  περί  της  επτάμιση  με  οκτώ  ώρες  τα  

απορριμματοφόρα .  Τις  επόμενες  μέρες  δουλεύουν  λιγότερες  από  έξι .  

Δουλεύουν  όμως  αποκοπή .  Έχουν  την  περιοχή  τους  και  μαζεύουν  τα  

απορρίμματα  από  την  περιοχή  τους  όσο  ώρα  και  να  κάνουν .  Εάν  δεν  

τελειώσουν  τα  σκουπίδια  δηλαδή ,  που  είναι  στην  περιοχή  του  καθενός ,  

δεν  φεύγουν  από  την  δουλειά  τους .   

 Το  συνολικό  ωράριο  είναι  γύρω  στις  32 ώρες  εβδομαδιαίως .  Αυτό  

έχουμε  σαν  μπούσουλα  εμείς .  Τριάντα  δυο  ώρες  την  εβδομάδα .   

Τότε  το  πότε  θα  πάρει  άδεια  ο  εργαζόμενος ,  αυτό  κανονίζεται  

από  τις  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας .  Δεν  κανονίζεται  από  κανέναν  

Δήμαρχο ,  από  κανέναν  Αντιδήμαρχο ,  από  κανένα  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Ο  νόμος  λέει  ότι  15 το  καλοκαίρι  με  αίτησή  του  όποτε  θέλει .  Από  εκεί  

και  μετά  δεν  μπορούμε  να  πούμε  τίποτα  άλλο .  Νομίζω  ότι  σας  

καλύπτει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Κάποιος  άλλος ;  Κύριε  Στεργίου ;  

Τοποθέτηση .  Ολοκληρώσαμε  τις  ερωτήσεις .  Τοποθετήσεις ;  Κύριε  

Στεργίου ,  μόνο  εσείς .  Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .  Ζητήσατε  και  εσείς ;  

Παρακαλώ ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  κύριε  Καρύδα  ως  αρχηγός  παράταξης .  

Παρακαλώ .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για  να  αιτιολογήσω .   Καταλαβαίνω  την  αναγκαιότητα .  Τέλος  πάντων ,   

εγώ  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Χράπας  είναι  όλα  λογικά  και  τα  λοιπά ,  δεν  

μπορώ  να  πω  κάτι  άλλο .  Έτσι  είναι  τα  πράγματα ,  συμφωνώ .  Από  εκεί  

και  πέρα  όμως ,  υπάρχει  ένα  ζήτημα ,  το  οποίο  βέβαια  δεν  ξέρω  ο  κ .  

Δήμαρχος  εάν  θα  μπορέσει  να  το  λύσει ,  εάν  είδα  καλά  στην  εισήγηση ,  
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ότι  οι  προσλήψεις  αυτές  θα  γίνουν  απευθείας  από  τον  κ .  Δήμαρχο  ή  

όχι ;  Έτσι  δεν  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με  απόφαση  Δημάρχου .  Γι '  αυτό  δεν  θα  το  ψηφίσω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Καρύδα .  Κύριε  Στεργίου  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Όσον  αφορά  την  ιστορία  της  3Κ  είναι  γνωστή  σε  όλους .  Υπάρχουν  

δήμοι  και  μικροί ,  οι  οποίοι  πήραν  μέχρι  240 εργαζόμενους  στην  

Καθαριότητα .  Εγώ  και  τότε  είχα  πει  ότι  δέκα  άτομα  είναι  πολύ  λίγα  

για  την  Καθαριότητα .   

 Δεύτερον .  Λέει  ότι  βγήκαν  κάποιοι  χειριστές  στην  σύνταξη .  Εάν  

η  υπηρεσία  ή  το  Λογιστήριο  δεν  μπορεί  να  προβλέψει  ότι  κάποιος  

τερματίζει ,  δεν  είναι  κάτι  έκτακτο  γεγονός  και  να  πούμε  ότι  μείναμε  

από  χειριστή ,  κάποιος  συμπλήρωσε  τα  χρόνια  υπηρεσίας  και  πήγε  στην  

σύνταξη .  Εάν  δεν  μπορεί  να  το  προβλέψει  αυτό  το  Λογιστήριο ,  τότε  τι  

κάνουμε ;  Τότε  τι  κάνουμε ;  Τι  ρόλο  παίζουμε ;  

 Λοιπόν ,  αυτά  τα  πράγματα ,  όταν  κάποιος  φεύγει  στην  σύνταξη  

πρέπει  το  Λογιστήριο  να  το  προβλέψει  και  μάλιστα  δεν  θα  διαταράξει  

τα  χρήματα  τα  οποία  παίρνουμε  ανταποδοτικά  ένας  μισθός  και  μεγάλος  

και  θα  φύγει  και  θα  πάει  ένας  νεότερος ,  ο  οποίος  θα  είναι  λιγότερα  

λεφτά  και  θα  έχουμε  και  κέρδος .   

 Αυτό  σημαίνει  για  μένα  ότι  γίνεται  κακός  χειρισμός  όλης  της  

κατάστασης .  
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 Γνωρίζω   από  παλαιά ,  υπάρχει  ένα  πρόβλημα  στην  Καθαριότητα ,  

το  κληρονομήσαμε  και  εμείς  σαν  δημοτική  παράταξη ,  με  τις  υπερωρίες  

όπου  γινόταν  ένα  πάρτι .  Το  ξέρουμε  τι  γινόταν ,  δεν  χρειάζονται  να  το  

επαναλάβω .  Όμως  ο  Δήμος  στην  δική  μας  την  Δημοτική  Αρχή  έβαλε  

και  τους  εργολάβους  που  είναι  περιφερειακά  και  έλυσε  το  πρόβλημα .   

 Νομίζω  ότι  θα  έπρεπε  να  πάρουμε  περισσότερα  άτομα  στην  

Καθαριότητα  από  δέκα ,  θα  άντεχε  οικονομικά ,  δεν  υπήρχε  κανένας  

περιορισμός .  Εμένα  μου  έκανε  μεγάλη  εντύπωση  ένας  τεράστιος  

Καλλικρατικός  Δήμος ,  ο  μεγαλύτερος  στην  Βόρεια  Ελλάδα  να  παίρνει  

δέκα  άτομα  μόνο  και  θα  μπορούσαμε  να  προβλέψουμε  και  τους  

χειριστές .  Είναι  ανεπίτρεπτο  αυτό  που  συμβαίνει  να  μένουμε  συνέχεια  

από  προσωπικό .   

 Εγώ  αυτή  την  εισήγηση  δεν  την  ψηφίζω  για  λόγους  καθαρά  αυτό  

που  είπα ,  ότι  δεν  υπάρχει  προγραμματισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Στεργίου .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  θα  πάω  σε  ένα  κομμάτι  που  ανέφερε  νωρίτερα  ο  συνάδελφος  ο  κ .  

Στεργίου  ότι  τα  δέκα  άτομα  είναι  λίγα  και  αντέχει  ο  προϋπολογισμός  

περισσότερα .  Την  βεβαίωση  όμως ,  την  βεβαίωση  την  δίνει  ο  λογιστής ,  

ο  οποίος  λέει  ότι  μέχρι  δέκα  άτομα  μπορούμε  να  προσλάβουμε .  Από  

εκεί  και  πάνω ,  εάν  προσλάβουμε  πάνω  από  δέκα ,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Έχουμε  πρόβλημα  στα  έσοδά  μας  κα  στα  έξοδα  με  τα  ανταποδοτικά ,  

οπότε  θα  πρέπει  να  δρομολογηθείτε  για  αυξήσεις .  Διαλέγετε  και  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ   2019  

35 

παίρνετε .  Θέλετε  να  πάρετε  είκοσι  άτομα ;  Πάρτε .  Κάντε  αυξήσεις , .  

Είστε  ναι  στην  αύξηση ;  Να  ξέρουμε  τι  λέμε .   

 Τι  σημαίνει  αντέχει  οικονομικά ;  Φυσικά  και  αντέχει  οικονομικά .  

Να  πάρουμε  εκατό  άτομα .  Πώς  θα  τους  πληρώσουμε ;  Θα  τους  

πληρώσουμε  τα  υφιστάμενα  έσοδα ;  Είναι  δυνατόν ;  Αφού  είναι  

τραμπάλα .  Όταν  η  ζυγαριά  γέρνει  από  την  μια  μεριά ,  η  άλλη  μεριά  έχει  

πρόβλημα .   

 Γι '  αυτό  και  ξαναλέω  πάλι  το  ίδιο  ότι  αυτά  αντέχανε  σύμφωνα  με  

την  βεβαίωση  του  Λογιστηρίου  και  αυτά  τα  άτομα  πήραμε .  Τώρα  εάν  

κάποιος  νομίζει  ότι  μπορούμε  να  πάρουμε  αντί  για  δέκα ,  δεκαπέντε  ή  

εικοσιπέντε ,  ιδού  η  Ρόδος ,  ιδού  και  το  πήδημα .  Και  το  Λογιστήριο  εδώ  

είναι  να  μας  δώσει  την  βεβαίωσή  του ,  να  μας  πει  τι  ακριβώς  

χρειάζεται .   

 Όσον  αφορά  εάν  έγινε  σωστός  προγραμματισμός  ή  όχι ,  σας  

εξήγησα  και  πριν  ότι  ο  κ .  Τζενετίδης  ο  Παντελής  θα  έπρεπε  να  έρθει  

θέμα  σήμερα  εκτός  ημερησίας ,  αλλά  λόγω  του  κατεπείγοντος  των  

συνεδριάσεων  δεν  μπορούσε  να  έρθει  εκτός  ημερησίας ,  για  να  τον  

δεχθούμε  στον  Δήμο  μας  σαν  χειριστή  μόνιμο  μετά  από  δικαστική  

προσφυγή .  Αυτή  την  δικαστική  προσφυγή  την  περιμένουμε  εδώ  και  

αρκετό  καιρό .  Δηλαδή ,  πάνω  από  εξάμηνο  την  περιμένουμε  για  να  

έρθει  σαν  μόνιμος  υπάλληλος .   

 Αυτό  σας  εξηγώ  ότι  από  την  στιγμή  που  περιμένουμε  να  έρθει  

μόνιμος  υπάλληλος  γιατί  να  προκηρύξω  και  άλλη  θέση  μονίμου ;  Δεν  

πρέπει  να  μαζευτούμε  και  στο  θέμα  τους  προσωπικού ;  Να  έχουμε  τους  

αναγκαίους ;   

 Δεν  έχω  να  πω  τίποτα  άλλο ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  σας  ακούμε  στην  δευτερολογία .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Τώρα  δεν  θέλω  να  μπω  σε  μια  διαδικασία  τέτοια .  Το  Λογιστήριο ,  την  

γνώμη  μου  για  το  Λογιστήριο  την  έχω .  Εδώ  και  εννέα  χρόνια  την  ξέρω  

ποια  είναι .  Όταν  έναν  προϋπολογισμό  που  κάνουμε  δεν  προλαβαίνουμε  

να  τον  ψηφίσουμε  και  τον  αλλάζουμε  εκατό  πενήντα  χιλιάδες  φορές ,  

άμα  θα  δεις  σε  κάθε  Δημοτικό  Συμβούλιο  αναμόρφωση ,  αναμόρφωση ,  

αναμόρφωση .  Τώρα  άσε  τα ,  μην  τρελαθούμε  δηλαδή  με  τα  λογιστήρια .   

 Λοιπόν ,  υπάρχει  κακός  προγραμματισμός  το  τόνισα  και  δεν  

πρέπει  να  ξαναγίνει .  Γιατί  μας  ακούει  και  η  καινούργια  Δημοτική  

Αρχή  και  οι  υπόλοιποι  και  να  το  ξέρουν .  Υπάρχει  κακός  

προγραμματισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσαμε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ;  Θέλετε  να  πείτε  κάτι  άλλο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  μπορεί ,  τελείωσε ,  έκλεισε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο   κ .  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών   άκουσα  πολλά  για  το  Λογιστήριο ,  

μπορεί  να  πει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καταρχάς ,  το  Λογιστήριο  παίρνει  τις  αιτήσεις  και  βλέπει  τις  

απαιτήσεις .  Πρώτον .  Ένα  το  κρατούμενο .  Δεύτερον ,  το  Λογιστήριο  

βγάζει  έναν  προϋπολογισμό ,  πώς  τον  βγάζει ;  Δηλαδή  άντε ,  έρχεται  μια  

ωραία  πρωία  και  λέει  ότι  θα  βγάλω  έναν  προϋπολογισμό ,  πόσα  είναι ;  

Βάλε  τα  όλα  εκεί  μέσα  και  θα  κάνω .  Αυτά  τα  στέλνουν  οι  Διευθύνσεις ,  
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στέλνουν  τις  απαιτήσεις  και  ανάλογα  με  αυτές  μπαίνουν  μέσα .  Τι  

λεφτά  υπάρχουν  από  την  προηγούμενη  χρήση  και  βγαίνει  ότι  είναι  να  

βγει .  Άρα  οι  χρήστες  είναι  οι  Διευθυντές ,  είναι  οι  υπάλληλοι ,  είναι  οι  

Αντιδήμαρχοι ,  είναι  ο  Δήμαρχο ,  όλοι  εμείς  είμαστε .  Το  Λογιστήριο  

απλώς  κάνει  τα  λογιστικά .   

 Μπορεί  να  κάνω  λάθος ,  εγώ  όμως  θέλω  να  πω  και  κάτι  άλλο .  Δεν  

θέλω  να  ρίξω  ευθύνη  σε  κανέναν .  Θα  βάλετε  όμως  κάτω  ότι  

προτιμούσατε  να  έχετε  μείον  δέκα  απορριμματοφόρα  μείον  ή  

προτιμούσατε  να  έχετε  καινούργιο  απορριμματοφόρα  που  κυκλοφορούν  

έξω ;  Γιατί  και  αυτά  είναι  από  ανταποδοτικά .  Και  αυτά  γίνανε  από  το  

Λογιστήριο .   

 Δεν  το  κατάλαβα  αυτά ;  Πρώτη  φορά  ανανεώθηκε  ο  στόλος .  Όταν  

ήρθα  εγώ  πριν  πέντε  χρόνια ,  εδώ  είχε  99 οχήματα .  Αυτή  την  στιγμή  

αποσύρθηκαν  στον  ΟΔΔΥ  τουλάχιστον ,  μείνανε  69.  Από  τα  69 

αποσύρθηκαν ,  δεν  θυμάμαι  πόσα ,  θα  μας  πει  ο  κ .  Χράπας  ή  ο  κ .  

Καδής ,  αυτοί  που  ήταν  κάτω ,  δεν  ξέρω  ποιοι ,  γιατί  έχω  φύγει  εδώ  και  

δυόμιση  χρόνια ,  πέντε  απορριμματοφόρα  με  αρπάγη ,  με  τέτοιο ,  με  το  

άλλο .  Αυτά  είναι  λεφτά ,  τζάμπα  είναι ;  Άλλα  είναι  με  προγράμματα  και  

άλλα  είναι  λόγω  του  Λογιστηρίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  το  θέμα .  Συνάδελφοι  είναι  κάποιος  που ,  κύριε  Στεργίου  

είπατε  όχι  εσείς .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι  είπατε  και  εσείς .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  ναι ;  Και  ο  κ .  Καρύδας .  Κυρία  

Παγκάλου  ο  κ .  Στεργίου  και  ο  κ .  Καρύδας .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  ναι ,  

κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία .  Ναι  ο  κ .  Χασαπίδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  360/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  στην  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  Κινητικότητας  

2019 με  χρηματοδότηση  από  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  του  

Πράσινου  Ταμείου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Καρύδα  σας  ακούμε .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να   πω  πρώτα ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Απλό  είναι  νομίζω .  Στην  εισήγηση  ήρθε  από  το  πρόγραμμα  μόνο  το  

εξώφυλλο .  Εγώ  κάνω  την  απλή  ερώτηση ,  με  αυτά  τα  δέκα  χιλιάρικα  τι  

δράσεις  θα  κάνουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως  κάθε  χρόνο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμο  μας  συμμετέχει  την  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  Κινητικότητας .  Τον  

Σεπτέμβριο  κάνει  διάφορες  εκδηλώσεις  με  τα  σχολεία  που  έρχονται ,  με  

τα  μέσα  μαζικής  μεταφοράς ,  όπως  είναι  τα  αστικά  που  λαμβάνουν  

μέρος ,  η  Τροχαία  που  έχουμε  έναν  προσομοιωτή  εδώ   πως  να  οδηγούν  

καλύτερα .  Όλες  αυτές  οι  εκδηλώσεις  και  μάλιστα ,  επειδή  ο  Δήμος  μας  

σε  αυτό  το  κομμάτι  έχει  μεγάλη  επιτυχία ,  είμαστε  μέσα  στις  δώδεκα  

πόλεις  που  το  Πράσινο  Ταμείο  μας  χρηματοδοτεί  με  ένα  ελάχιστο  

ποσό ,  10 χιλιάρικα  αλλά  με  αυτά  τα  10 χιλιάρικα  κάνουμε  όλα  αυτά  τα  

πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  361/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Δέσμευση  και  συμμετοχή  της  ανώτατης  διοίκησης  στην  προστασία  

 των  προσωπικών  δεδομένων  και  έγκριση  διαδικασιών  και  

πολιτικών  

 του  Δήμου  Σερρών  για  την  Εφαρμογή  και  Εναρμόνιση  με  τον   

Ευρωπαϊκό  Γενικό  Κανονισμό  για  την  Προστασία  Προσωπικών   

Δεδομένων  679/2016 (GDPR).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όπως  γνωρίζετε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ψήφισε  την  σύμβαση  με  την  

εταιρεία  . .η  οποία  είναι  Προωθημένα  Συστήματα  Εξυπηρέτησης  

Περιορισμένης  Ευθύνης  και  αφορούν  την  προστασία  προσωπικών  

δεδομένων ,  η  οποία  επιβλήθηκε  σε  όλους  τους  δήμους  και  είναι  ένα  

πράγμα  το  οποίο  τρέχει  αυτή  την  στιγμή .   

 Αυτή  την  στιγμή  αυτό  το  οποίο  έρχεται  είναι  διαδικασίες ,  οι  

οποίες  είναι  ευρωπαϊκές  διαδικασίες ,  οι  οποίες  γράφονται  στα  έγγραφα  

αυτά  τα  δεδομένα  και  στα  νομικά  μέτρα  τα  οποία  προβλέπονται  και  
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είναι  μια  διαδικασία  η  οποία  εξελίσσεται ,  δεν  έχει  τελειώσει  ακόμα  

και  για  όλους  τους  Δήμους  είναι  ακριβώς  το  ίδιο .   

 Εμείς  καλούμαστε  εδώ  αυτά  τα  οποία  βρίσκονται  στην  σελίδα  

πίσω ,  όπως  τα  έχετε  δει ,  όλα  τα  έγγραφα  αυτά  να  τα  ψηφίσουμε  σαν  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  γίνει  η  εναρμόνιση  με  τις  ευρωπαϊκές  

διαδικασίες  περί  προσωπικών  δεδομένων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  362/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο:  ¨Ενοποίηση  δικτύου  

 ποδηλατοδρόμων  στον  Δήμο  Σερρών¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .   

Κεντρική  Μακεδονία  Άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ04 ¨Υποστήριξη  

 της  μετάβασης  προς  μία  οικονομία  χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίων  

 του  άνθρακα  σε  όλους  τους  τομείς¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χρειάζεται  κάτι  να  πούμε  γι '  αυτό ;  Συμφωνείτε .  Ομόφωνα  ναι  

φαντάζομαι .  Θέλει  κανείς  να .  Είναι  γνωστό  το  θέμα  σε  όλους  της  

επέκτασης  του  ποδηλατόδρομου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  363/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης   

με  τίτλο:  ¨Ανάπτυξη  και  λειτουργία  δικτύου  εθελοντισμού   

υποστήριξης  των  ευπαθών  ομάδων  πληθυσμού  στον  Δήμο  Σερρών¨  

 στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  Ο  κ .  Καρύδας  λέει  όχι .  Ο  κ .  Καρπουχτσής  εδώ  είναι .  

Θέλετε  να  ρωτήσετε  ή  να  πείτε  κάτι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δυο  λεπτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν  δεν  υπάρχει  κάποια  ερώτηση ,  παρακαλώ  τοποθετηθείτε .  Σας  

ακούμε .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κοιτάξτε .  Προφανώς  για  ομάδες  συμπολιτών  μας  οι  οποίοι  χρήζουν  

συγκεκριμένης  βοήθειας ,  προφανώς  δεν  θα  έπρεπε  καν  να  είναι  ούτε  

υπεύθυνος  ο  Δήμος  ούτε  η  Περιφέρεια ,  να  είναι  το  κράτος .  Οπότε ,  ένα  

το  κρατούμενο  και  ένα  δεύτερο  είναι  ότι  σε ,  την  έλλειψη  του  κράτους  

σε  παροχή  υπηρεσιών  πρόνοιας  και  υγείας ,  δεν  πρέπει  να  την  

καλύψουμε  την  καλή  θέληση  του  οποιουδήποτε ,  όσο  καλή  θέληση  να  

είναι  αυτή .  Δεν  μπορεί  να  υποκαθιστά  το  κράτος  στην  υποχρέωσή  του  

να  παρέχει  υπηρεσίες  πρόνοιας  από  . .δικό  μας ,  οπότε  θα  ψηφίσω  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  θέλετε  κάτι  να  πείτε  κ .  Καρπουχτσή ;   Οι  υπόλοιποι  

συνάδελφοι  συμφωνείτε ;  Κατά  πλειοψηφία  ο  κ .  Καρύδας  είναι  

αρνητικός .  Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  364/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  τροποποίησης  του  Τεχνικού   

Δελτίου  Πράξης  και  της  απόφασης  ένταξης  της  

συγχρηματοδοτούμενης  
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 πράξης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨   

στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020, 2η  

τροποποίηση .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  και  ο  εντεταλμένος  

 Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Συναδέφλισσες  και  συνάδελφοι ,  αναγκαζόμαστε  να  προχωρήσουμε  

στην  τροποποίηση  του  τεχνικού  δελτίου  και  της  απόφασης  της  ένταξης  

της  πράξης  Κέντρα  Κοινότητας  με  Παράρτημα  ΡΟΜΑ  για  τους  εξής  

τρεις  λόγους .  

 Πρώτον ,  διότι  δόθηκε  παράταση  λειτουργίας  των  δομών  για  μια  

ακόμη  τριετία  και  πάντως ,  όχι  πέρα  από  την  30/9/2023.  

 Δεύτερον ,  λόγω  διεύρυνσης  των  υφισταμένων  δομών  με  αύξηση  

το  προσωπικού  σε  συγκεκριμένες  ειδικότητες  όπως  ορίζονται  στην  

απόφαση  καθορισμός  προδιαγραφών  λειτουργίας  των  κέντρων  

κοινότητας .  Αυτά  τα  χαρτιά  τα  έχετε  όλα  στον  φάκελο .   

 Τρίτος  λόγος ,  προκειμένου  να  καλυφθεί  μια  κενή  θέση  μετά  από  

παραίτηση  επισκέπτριας  υγείας ,  η  οποία  είχε  προσληφθεί  στο  

παράρτημα  ΡΟΜΑ  αλλά  δυστυχώς  παραιτήθηκε  για  να  προσληφθεί  σε  

και  δεν  είχαμε  αναπληρωματικό  άτομο  να  καλύψει  την  θέση  της .  

 Ο  προϋπολογισμός  της  πράξης  γίνεται  από  την  αρχή  της  

λειτουργίας  του  Κέντρου  Κοινότητας  και  το  παραρτήματος  ΡΟΜΑ  με  

το  υπάρχον  προσωπικό  και  σε  αυτό  προστίθεται  το  κόστος  λειτουργίας  
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των  δομών  για  το  υπόλοιπο  διάστημα ,  καθώς  και  το  κόστος  των  νέων  

υπαλλήλων  που  θα  προσληφθούν .   

 Σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στα  σχετικά  έγγραφα ,  προτείνουμε  

την  πρόσληψη  δυο  κοινωνικών  λειτουργών  ΠΕ  ή  ΤΕ ,  ενός  

κοινωνιολόγου  ΠΕ ,  ενός  ψυχολόγου  ΠΕ  για  την  Κεντρική  Δομή  και  ένα  

άτομο  ΠΕ  οικονομικού  με  την  εξειδικευμένη  εμπειρία  σε  θέματα  

απασχόλησης  ή  διαχείρισης  ανθρώπινου  δυναμικού  για  δυο  χρόνια  και  

ένα  άτομο  ΤΕ  νοσηλευτών  σε  αντικατάσταση  της  ειδικότητας  ΤΕ  

επισκεπτών  υγείας  και  κατόπιν  παραίτησης  του  στελέχους  αυτούς ,  

όπως  σας  προανέφερα .   

 Μετά  από  όλα  αυτά  ο  προϋπολογισμός  διαμορφώνεται  πλέον  στο  

1.276.838 ευρώ .   

 Εάν  έχετε  κάτι  να  ρωτήσετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  έχετε  κάτι  να  συμπληρώσετε ;  Συνάδελφοι ,  κάποια  

ερώτηση .  Ο  κ .  Στεργίου  μια  ερώτηση .  Κάποιος  άλλος  να  ρωτήσει ;  Και  

η  κυρία  Ιλανίδου .   

 Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο  παρακαλώ .  Λίγο  το  μικρόφωνό  

σας ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τα  άτομα  που  θα  προσληφθούν  θα  είναι  πάλι  ΡΟΜΑ ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Όχι ,  όχι  δεν  θα  ανοίξουμε  νέο  παράρτημα  ΡΟΜΑ ,  θα  ανοίξουμε  νέο  

Κέντρο  Κοινότητας .  Σύμφωνα  με  την  άποψη  της  υπηρεσίας ,  η  οποία  

έγινε  αποδεκτή  και  από  εμάς ,  θεωρείται  ότι  δεν  είναι  ωφέλιμο  να  

ανοίξουμε  νέο  παράρτημα  ΡΟΜΑ  γιατί  ο  πληθυσμός  δεν  είναι  μεγάλος  

και  εξυπηρετείται  ήδη  από  το  υπάρχον .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  παρακαλώ .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω  για  τις  προσλήψεις  πώς  θα  γίνουν ;  Η  διαδικασία .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Με  τον  νόμο  Α .Σ .Ε .Π . ,  χωρίς  καμία  παρέμβαση  από  πουθενά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εγώ  παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Καρύδας .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  ναι .  Κατά  

πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  365/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  ενδέκατο  θέμα  είχε  έρθει  συμπληρωματικά  σε  όλους  και  με  

ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  ένα  θέμα  που  αφορά  πάλι  πρόγραμμα .   

 

«Συμπλήρωση  της  με  αριθμό  616/2918 απόφασης  Δημοτικού  

Συμβουλίου  σχετικά  με  την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στην  

πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  έργων  δημοσίου  χαρακτήρα  

στο  πλαίσιο  του  Τοπικού  Προγράμματος  Leader  Σερρών .»  
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Έχει  να  κάνει  με  το  συντονιστικό  τοπικό  όργανο  πολιτικής  

προστασίας .  Αφορά  νομίζω  και  τον  κ .  Γκότση  αυτό  το  θέμα ,  είναι  και  

πρόγραμμα  και  τον  κ .  Καρπουχτσή .  Είναι  μια ,  έρχεται  με  υπογραφή  

από  τον  κ .  Σαμαρά  και  την  κυρία  Κοκκινίδου .   

Υπάρχει  κάποιο  ερώτημα  γι '  αυτό ;  Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  στο  ένδεκα ,  γιατί  είναι  και  αυτό  συγχρηματοδοτούμενο .  Υπάρχει  

κάποια  αντίρρηση  γι '  αυτό ;   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .  Ευχαριστώ  την  κυρία  Παγκάλου .  Είναι  συναφές  με  το  11Α  να  

το  αποκαλέσω  έτσι .  συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

«Συμπλήρωση  της  με  αριθμό  616/2918 απόφασης  Δημοτικού  

Συμβουλίου  σχετικά  με  την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στην  

πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  έργων  δημοσίου  χαρακτήρα  

στο  πλαίσιο  του  Τοπικού  Προγράμματος  Leader  Σερρών .»  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  366/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  12ο:  

Σχετικά  με  αίτημα  ανάκλησης  της  υπ’  αριθμ .  314/2019 ΑΔΣ:   

¨Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  Δημοτικού  κτιρίου  

 στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  δέχθηκε  και  ο  υποφαινόμενος  ως  Πρόεδρος  ένα  e-mail  από  τον  

Καλλιτεχνικό  Διευθυντή .  Νομίζω  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  που  θα  το  

εισηγηθεί  και  ο  κ .  Δήμαρχος  δέχθηκε  το  e-mail  και  ο  κ .  Τσαλίκογλου .  

Παρακαλώ  κ .  Γκότση ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  την  314/2019 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η  

δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  του  δημοτικού  κτηρίου ,  δωρεάν  

παραχώρηση  στο  κινηματοθέατρο  Αστέρια  επί  της  . .  στην  κοινωφελή  

επιχείρηση  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  για  δέκα  χρόνια  και  όπως  γνωρίζουμε ,  όταν  

γίνεται  μια  παραχώρηση  δωρεάν ,  ο  φορέας  που  παίρνει  το  κτήριο  αυτό  

μέσα  σε  όλες  τις  υποχρεώσεις  είναι  και  τα  έξοδα  συντήρησης .  Έτσι  

γίνεται  η  παραχώρηση .   

 Πλην  όμως ,  δεχθήκαμε ,  όπως  είπε  ο  πρόεδρος ,  από  τον  Πρόεδρο ,  

υπογράφει  ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  ο  κ .  Τσαλίκογλου ,  άρα  η  

εισήγηση  έγινε  από  την  καλλιτεχνική  διευθύντρια ,  η  οποία ,  δεν  ξέρω  

εάν  το  διαβάσατε ,  λέει  τους  λόγους  ότι  δεν  διευκρινίζονται  ορισμένα  

πράγματα  πώς  θα  γίνει  αυτή  η  παραχώρηση ,  με  τι  χρήματα  θα  γίνει ,  

γιατί  είναι  ένα  μεγάλο  κτήριο ,  έχει  πάρα  πολλά  έξοδα  συντήρησης ,  

μέχρι  τώρα  τα  έξοδα  συντήρησης ,  υγρομονώσεις  και  τα  λοιπά ,  
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ασανσέρ ,  τα  έκανε  ο  Δήμος  και  λέει  ότι  με  την  προγραμματική  

σύμβαση  τα  λεφτά  που  δίνουμε ,  που  δίνει  ο  Δήμος  στην  κοινωφελή  

επιχείρηση  δεν  φτάνουν  τον  χρόνο  για  να  κάνουν  και  την  συντήρηση  

του  κτηρίου .    

 Λέμε  να  κάνουμε  την  ανάκληση  και  να  έρθει  το  θέμα  πιο  

ολοκληρωμένα  μάλλον  στο  καινούργιο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  θα  

αναλάβει  η  καινούργια  Δημοτική  Αρχή  με  την  καινούργια  σύνθεση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Ο  κ .  Γάτσιος  ερώτηση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχω  μια  απορία .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Και  εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Χασαπίδης  μετά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Υπάρχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  συγνώμη ,  υπάρχει  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  που  θέλει  

να  ρωτήσει  κάτι ;  Οι  δυο  συνάδελφοι .  Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο  

παρακαλώ .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Διαδικαστικά  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  μερικά  πράγματα .  Ο  

καλλιτεχνικός  διευθυντής  κάνει  αίτημα  για  να  γίνει  ανάκληση .  Εκεί  

υπάρχει  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  ο  υπάλληλος  … 
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  υπογράφει  ο  Πρόεδρος .  Υπάρχει  ένας  Πρόεδρος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έτσι  κατάλαβα  εγώ .  Ο  καλλιτεχνικός  διευθυντής… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  σας  είπα  πιο  μπροστά ,  . .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κάνει  αυτή  την  δουλειά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας  είπα  πιο  μπροστά  ότι  το  υπογράφει  ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  

Δημήτριος  Τσαλίκογλου .  Το  είπα .  Δεν  ξέρω  εάν  δεν  το  ακούσατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  το  φέραμε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  απαντήσω .  Κοιτάξτε ,  την  απόφαση  της  παραχώρησης  την  πήρε  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  οπότε  απευθύνονται  πάλι  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Καταλάβατε .  Η  εισήγηση  έγινε  πάλι  από  τον  Πρόεδρο  προς  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πήρε  την  απόφαση  

και  τώρα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  κάνει  την  ανάκληση  για  να  έρθει  το  

θέμα  ολοκληρωμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  έθεσε  ένα  ερώτημα .  Είδα  και  τον  κ .  Χασαπίδη .  

Παρακαλώ .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε ,  επειδή  διάβασα  την  εισήγηση ,  αυτό  που  επικαλούνται  

αυτοί  ουσιαστικά  είναι  ότι  να  έχουν  τα  έσοδα  από  το  κυλικείο  και  τα  

έσοδα  από  τις  λοιπές  δραστηριότητες  που  γίνονται  στην  μεγάλη  

αίθουσα  των  Αστεριών .  Πόσα  είναι  αυτά  τα  λεφτά  που  εάν  τα  πάρουν  

αυτοί  να  τα  διαχειριστούν ,  θα  μπορέσει  να  λύσει  το  πρόβλημα  που  

προκύπτει  για  την  συντήρηση  του  κτηρίου ;  Γιατί  νομίζω  ότι  εάν  η  

συντήρηση  του  κτηρίου  είναι  καθημερινότητα ,  μπορούν  με  αυτά  τα  

λεφτά  να  το  καλύψουν .  Εάν  είναι  μεγάλα  τα  ζητήματα  νομίζω  πάλι  ο  

Δήμος  θα  πρέπει  να  συνδράμει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  εμπειρία  μου  τόσα  χρόνια  λέει  ότι  αυτά  τα  χρήματα  δεν  φτάνουν  για  

την  συντήρηση .  Αυτά  τα  απλά  έξοδα ,  όπως  είπατε ,  πιθανόν  να  

φτάνουν .  Όμως  παρουσιάζει  διάφορα  προβλήματα .  Όπως  τώρα ,  πόσα  

λεφτά  δώσαμε ,  20,  30 χιλιάρικα  για  την  υγρομόνωση ;  Όπως  τώρα  που  

έσταζε  από  πάνω  στα  κεφάλια  των  θεατών  και  δώσαμε  20,  30 χιλιάρικα  

για  να  κάνουμε  την  υγρομόνωση .  Δηλαδή  προσέξτε ,  για  ένα  μικρό  

πρόβλημα ,  χώρια  το  ασανσέρ  που  παίρνουμε  για  τα  παιδιά  με  ειδικές  

ανάγκες ,  χώρια ,  χώρια .   

 Άρα  νομίζω  η  εμπειρία  μου  λέει  ότι  δεν  μπορεί  από  τα  έσοδα  να  

καλύψει  τα  λειτουργικά  έξοδα ,  διότι  τα  λειτουργικά  έξοδα  δεν  είναι  

μόνο  να  βάψουμε  κάτι  ή  ένα  καζανάκι  να  αλλάξουμε .  Είναι  σοβαρά  

προβλήματα  τα  οποία  προκύπτουν ,  ανακύπτουν  στην  διάρκεια  του  

χρόνου .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Κύριε  Αντιδήμαρχε  πόσα  είναι  τα  λεφτά  που  παίρνει  ο  Δήμος ;  Γιατί  

τα  εισπράττει  ο  Δήμος  από  το  κυλικείο  και  πόσα  είναι  τα  λεφτά  από  τις  
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υπόλοιπες  παραστάσεις  που  γίνονται  εκεί  που  τα  εισπράττει  επίσης  ο  

Δήμος ;  Εάν  αυτά  τα  λεφτά  τα  πάρει  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  λύνεται  το  

πρόβλημα ;  Γιατί  αυτό  επικαλούνται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω ,  κ .  Χασαπίδη .  Δεν  ζητάνε  μόνο  αυτά  τα  έσοδα ,  

ζητάνε  και  επιπλέον  επιχορήγηση .  Το  λέει  ξεκάθαρα .  Δεν  αρκούν  

αυτά .  Ψίχουλα  είναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  αρκούν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλουμε  να  μας  δώσετε  και  επιπλέον  επιχορήγηση .  Που  όπως  ξέρετε ,  

όταν  αναλάβαμε  εμείς  συν  50.000 ευρώ  δώσαμε .  Και  λένε  ότι  όλο  αυτό  

εάν  μας  το  δώσετε  θα  πρέπει  να  μας  δώσετε  και  άλλη  επιχορήγηση .  Γι '  

αυτό  πρέπει  να  γίνει  τώρα  μια  ανάκληση  και  θα  ξανά  έρθει  

ολοκληρωμένο  το  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Πενήντα  χιλιάρικα  δώσαμε  και  άλλα  πενήντα  δώσαμε  κατευθείαν  για  

την  υγρομόνωση  και  για  το  ασανσέρ .  Τα  έκτακτα .  Πάντα  συμβαίνουν  

αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Γάτσιος .  Λίγο ,  

εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  γράψω .  Η  κυρία  Δρίγκα ,  ο  κ .  Στεργίου ,  

κάποιος  άλλος  συνάδελφος .  Κλείνει  με  αυτούς  τους  τρεις  

συναδέλφους .   

 Παρακαλώ  κ .  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Απλά  μου  κάνει  εντύπωση ,  κύριε  Πρόεδρε ,  πριν  δυο  μήνες ,  εάν  

θυμάμαι  καλά ,  πήραμε  αυτή  την  απόφαση .  Δηλαδή ,  έρχονται  θέματα ,  

απασχολούν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Παίρνουμε  την  απόφαση  πριν  δυο  

μήνες .  Δυο  μήνες  μετά  μετανιώνουμε  και  λέμε  ότι  δεν  ήταν  έτσι  καλά  

που  το  κάναμε ,  να  το  κάνουμε  αλλιώς .  Λίγο  πρέπει  να  συντονιστούμε  

σε  ορισμένα  ζητήματα  για  να  δούμε  ακριβώς  πως  πρέπει  να  γίνονται .  

Δεν  μπορεί  να  μην  είχαν  προβλεφθεί  προηγουμένως  όλα  αυτά  τα  

θέματα ,  εάν  θα  μπορούσε  δηλαδή  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  να  ανταποκριθεί  στις  

ανάγκες  και  στις  υποχρεώσεις .   

 Θέμα  πριν  από  δυο  μήνες ,  θέμα  μετά  από  δυο  μήνες .  Πάρε  –

δώσε .  Μόνο  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γάτσιο .  Κυρία  Δρίγκα  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Καταρχάς  καλύφθηκα  με  την  τοποθέτηση  του  κ .  Γάτσιου .  22/4 είναι  η  

απόφαση  παραχώρησης  του  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  στις  17,  

επικαλείστε  μάλλον  εδώ  το  519/17/5ου  έγγραφο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  το  

οποίο  ζητάμε  την  ανάκληση  της  προηγούμενης  απόφασης .   

 Θεωρώ  ότι  ήταν  θέμα  που  έπρεπε  να  περάσει  από  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  όχι  ένα  έγγραφο  το  οποίο  καν  δεν  

επισυνάπτεται  εδώ  από  την  αναρμόδια ,  κατ’  εμέ ,  καλοπροαίρετα  το  

λέω ,  την  καλλιτεχνική  διευθύντρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε  κυρία  Δρίγκα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ   2019  

54 

Τώρα  να  μιλήσετε  ή  να  μιλήσει  και  ο  κ .  Στεργίου ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Όχι ,  εγώ  θέλω  να  πω  ότι  εγώ  δεν  θα  απολογηθώ  για  τον  Πρόεδρο  και  

για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  τα  λοιπά .  Εγώ  απλά  αναφέρω  την  

ανάκληση .  Έπρεπε  να  είναι  ο  Πρόεδρος  εδώ  για  να  τοποθετηθεί .  Άλλος  

ο  ρόλος  μου  εδώ  σε  μένα  και  εγώ  σας  λέω  ότι  εκείνο  που  έχω  να  σας  

πω ,  η  εμπειρία  μου  δεν  φτάνουν  αυτά  τα  έσοδα  που  λέει  για  τα  

λειτουργικά  έξοδα .  Το  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  και  εσείς .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Δεν  μέμφομαι ,  θεωρώ  όμως  ότι  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  όμως  είναι  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  δική  σας  υπόθεση  

που  συμμετείχατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά  λέει  η  κυρία  Δρίγκα  ότι  … 

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Εγώ  δεν  φταίω  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν  είχα  ψηφίσει  τότε  το  θέμα  για  την  παραχώρηση ,  γιατί  θεωρώ  

απαράδεκτο ,  δηλαδή ,  ένα  σύγχρονο  κτήριο  να  μην  ασανσέρ  για  τα  

άτομα  με  ειδικές  ανάγκες .  Δεν  είναι  ένα  παλαιό  κτήριο .  Το  θεωρώ  

απαράδεκτο .  Κατέβαλε  ο  Δήμος  χρήματα  ενώ  ήταν  . .προς  την  

παραχώρηση .   
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 Ένα  δεύτερο  θέμα  που  έχει ,  από  ότι  γνωρίζω  δηλαδή  χρόνια  που  

συνδικαλίζομαι  ή  στον  δημόσιο  τομέα  ή  όπου  αλλού ,  κουμάντο  κάνει  

το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  ο  Πρόεδρος  εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  την  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου .  Εδώ  έχουμε  

καταργήσει  τα  πάντα .  Κάνει  εισήγηση  λέει  ο  καλλιτεχνικός  

διευθυντής .   

Τι  δουλειά  έχει  ο  καλλιτεχνικός  διευθυντής ;  Ο  καλλιτεχνικός  

διευθυντής  να  περιοριστεί  στα  καθήκοντά  του .  Ποια  είναι ;  Να  

κανονίζει  το  πρόγραμμα  όσον  αφορά  τα  καλλιτεχνικά .  Δεν  έχει  κανένα  

δικαίωμα  να  επεμβαίνει  στην  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου .   

Αυτό  είναι  απαράδεκτο  πράγμα ,  πρέπει  να  επιστραφεί  πίσω ,  κατά  

την  άποψή  μου ,  να  πάει  πίσω ,  να  συνεδριάσει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  να  πάρει  απόφαση  και  να  κάνει  εισήγηση  προς  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Είναι  απαράδεκτο  αυτό .  Δεν  υπάρχει  δηλαδή  

μονομελές .  Τι  έχουμε  δηλαδή  εδώ  πέρα ;  Η  δημοκρατία  αυτό  επιβάλει .  

Είναι  δηλαδή  θεσμικά  απαράδεκτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  η  πρωτολογία .  Μπαίνουμε  στην  δευτερολογία .  Υπάρχει  

κάποιος  συνάδελφος  που  θέλει  να  δευτερολογήσει ;  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  

θέλει  κάτι  να  πει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω .  Να  πω  ότι  δεν  είναι  εισήγηση ,  απλά  ανέφερε  τα  

προβλήματα .  Όμως  αυτό  που  λέτε ,  που  λένε  οι  συνάδελφοι ,  νομίζω  

είναι  λογικό ,  ότι  θα  έπρεπε  συνολικά  αλλά  επαναλαμβάνω ,  το  θέμα  

εγώ  το  φέρνω  για  την  ανάκληση  και  δεν  έχω  καμία  ανάμειξη  με  όλο  το  

θέμα  της  λειτουργίας  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  προεδρείου  και  

τα  λοιπά .  Αυτό  δείτε  το  εσείς .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  ολοκληρώσατε ;  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  την  εισήγηση  την  κάνει  ο  Πρόεδρος .  Υπάρχει  η  υπογραφή  

του  Προέδρου  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  δεν  την  κάνει  η  καλλιτεχνική  

διευθύντρια .  Υπάρχει  η  υπογραφή  του  Προέδρου .  Ασανσέρ  μπαίνει  στο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

 Η  ουσία  τώρα  ποια  είναι ;  Πρέπει  να  ανακληθεί  η  απόφαση  και  να  

έρθει  το  θέμα  ολοκληρωμένο ;  Αυτό .  Πέρα  από  το  διαδικαστικό .  

Ενδεχομένως ,  ξέρω  εγώ ,  να  υπάρχουν  δίκαια  ή  να  μην  υπάρχουν .  Η  

ουσία  είναι  αυτή .  Πρέπει  να  ανακληθεί  και  να  έρθει  ολοκληρωμένο  το  

θέμα ;  Αυτή  είναι  η  ουσία .   

 Εγώ  να  δεχθώ  ότι  ίσως  το  φέρανε  βιαστικά  και  δεν  έκαναν  την  

σωστή  εισήγηση ,  την  ολοκληρωμένη .  Να  το  δεχθώ  και  να  ζητήσουμε  

και  συγνώμη  γι '  αυτό .  Πρέπει  να  την  ανακαλέσουμε  για  να  το  φέρουμε  

ολοκληρωμένο  το  θέμα ;  Αυτό  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Υπάρχει  κάποιος  συνάδελφος  που  είναι  

αρνητικός  εκτός  από  τον  κ .  Στεργίου ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  δεν  το  ψηφίζω .  Είναι  θεσμικά  απαράδεκτο ,  είναι  προσβολή  προς  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Μονοπρόσωπα  δεν  υπάρχουν  γιατί  αλλιώς  δεν  θα  βάζαμε ,  

θα  βάζαμε  προέδρους  μόνο .  Το  θεωρώ  απαράδεκτο  και  πρέπει  να  το  

τραβήξουν  πίσω  και  πότε  στην  ζωή  μου ,  δηλαδή ,  δεν  είπα  ότι  ο  σκοπός  

αγιάζει  τα  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Στεργίου  είναι  αρνητικός  για  τον  λόγο  που  εξήγησε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ρωτήσω  λίγο  τους  άλλους  συναδέλφους  γιατί  είμαστε  στην  

ψηφοφορία ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  πριν  ξεκινήσει  η  ψηφοφορία .  Λέω  να  ανακαλέσουμε ,  να  

ανακληθεί  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  να  έρθει  ολοκληρωμένο ,  όπως  λέει  ο  

Δήμαρχος  και  να  το  ψηφίσουμε .  Να  αποσυρθεί  τώρα  αυτό  έτσι  όπως  

είναι .  Να  έρθει  ολοκληρωμένο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ανάκληση  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακαλείται  για  να  επανέλθει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ανάκληση  για  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  επανέλθει ,  δεν  γίνεται  αλλιώς .  Σάκη  είναι  αυτός  που  λες ,  δεν  θα  

έρθει  αλλιώς  όμως .  Πρέπει  να  ανακαλέσουμε  για  να  επανέλθει .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  όπως  νομίζετε .  Είμαστε  σε  ψηφοφορία .  Ο  κ .  Στεργίου  είπε  

μόνο  όχι  από  αυτή  την  πτέρυγα .  Οι  άλλοι  συνάδελφοι  ναι ;  Ναι  ο  κ .  

Καρύδας .  Κύριε  Γιαννακίδη  ναι .  Ο  κ .  Γάτσιος… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Εμείς  είπαμε  να  αποσυρθεί  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  αποσυρθεί  το  θέμα  για  να  έρθει  ολοκληρωμένο .  Αντιληπτό  η  

παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .  Κύριε  Μερετούδη ;  Ναι .  Ναι  και  οι  

υπόλοιποι  συνάδελφοι ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  367/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  καλωσορίσω  στην  αίθουσα ,  είδα  και  τους  νεοεκλεγέντες ,  τον  κ .  

Ρίζο  και  τον  κ .  Χατζηδημητρίου .  Και  σε  αυτούς  εύχομαι  καλή  δύναμη .  

Ευχόμαστε  καλή  δύναμη .  Τους  εντόπισα  στο  σώμα .  Δεν  ξέρω  εάν  είναι  

και  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  νεοεκλεγείς  να  με  ενημερώσετε .   

Δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  17528/24-05-2018  

σύμβασης  για  την  υπηρεσία  απομαγνητοφώνησης  των  πρακτικών  

 των  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  17528/24-05-2018  

σύμβασης  για  την  υπηρεσία  απομαγνητοφώνησης  των  πρακτικών  

των  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:368 /2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  18391/ 1-06-2018  

σύμβασης  για  την  υπηρεσία  συντήρηση  κλιματιστικών  μονάδων  

Δήμου  Σερρών  και  κεντρικής  θέρμανσης  του  κινηματοθέατρου  

ΑΣΤΕΡΙΑ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  369/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  8835/20-03-2019  
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σύμβασης  προμήθειας  ενός  (1)  αναρροφητικού  σαρώθρου  4 κ .μ .   

από  το  Πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Γιατί  ζητάνε  παράταση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γιατί  για  το  μηχάνημα  υπάρχει  καθυστέρηση  στην  παραλαβή  και  μας  

ζήτησε  αυτός  εδώ  μια  τρίμηνη  παράταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;  Κύριε  Γάτσιο ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  370/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  Συμπληρωματικά  ήρθαν  άλλες  πέντε  αναμορφώσεις .  Εάν  

τις  θυμάμαι  οι  τρεις  είναι  απλές ,  οι  δυο  όμως  επιτάσσουν   να  λάβουμε  

απόφαση  και  για  μια  Β /θμια  Επιτροπή  Παραλαβής  Τιμολογίων .  Πείτε  

τα ,  κ .  Χαρίτο  εσείς  καλύτερα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  μια  δυο .  Είναι  μια  αφορά  τον  Ο .Τ .Ε . ,  τιμολόγια  του  Ο .Τ .Ε .  και  

μια  αφορά  ένα  τιμολόγιο ,  είναι  της  Μέλιου  ή  του  Μέλιου ,  δεν  θυμάμαι  

τώρα  ακριβώς ,  είναι  για  τα  καύσιμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του  Μέλιου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς ,  επειδή  το  τιμολόγιο  δεν  παρελήφθη  στο  ορισμένο  χρονικό  

διάστημα ,  υπάρχει  Επιτροπή  μέσα ,  μπορείτε  να  την  δείτε ,  μπορώ  να  

σας  την  διαβάσω  την  Επιτροπή ,  η  οποία  θα  παραλάβει  το  τιμολόγιο  και  

θα  γίνει  αναμόρφωση  για  το  τιμολόγιο  το  ένα  το  συγκεκριμένο  και  για  

τον  Ο .Τ .Ε .  το  ίδιο ,  επειδή  δεν  έγινε  παραλαβή  στο  συγκεκριμένο  

χρονικό  διάστημα  θα  γίνει  Επιτροπή ,  η  οποία  αποτελείται  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  αναγνώσετε ,  για  να  

αποφασίσει  το  σώμα  τις  δυο  επιτροπές .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  πρώτο  είναι  για  τον  Ο .Τ .Ε . .  Σας  διαβάσω  ότι  η  Επιτροπή  είναι  

Μαυρομάτης  Ιπποκράτης ,  ο  οποίος  είναι  σαν  Πρόεδρος ,  η  κυρία  

Γκότση  Ελένη  και  ο  κ .  Τσακίδης  Γεώργιος .  Με  αναπληρωτές  είναι  τον  

κ .  Σουλιώτη ,  την  κυρία  Μυλωνά  και  την  κυρία  Μιχαλούδη  Αναστασία .  

Αυτό  είναι  για  τον  Ο .Τ .Ε .  Επιτροπή .   

 Η  Επιτροπή  για  το  τιμολόγιο  της  κυρίας  Μέλιου  Κωνσταντίνας  

είναι  πάλι  ο  κ .  Μαυρομάτης ,  η  κυρία  Γκότση  και   ο  κ .  Κιζάκης .  Είναι  

της  αποθήκης  κάτω  ο  υπάλληλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναπληρωματικοί  υπάρχουν  σε  αυτή  την  Επιτροπή ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπάρχουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  μας  τους  πείτε  και  αυτούς .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  πάλι  ο  κ .  Σουλιώτης ,  είναι  η  κυρία  Μυλωνά  και  η  κυρία  

Μουρατίδου  Άννα  από  το  προμηθειών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε  ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Ο  κ .  Γάτσιος  ερώτηση .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  να  ρωτήσω  λίγο ,  γιατί  καθυστέρησαν  να  

παραληφθούν  αυτά ;  Υπήρχε  Επιτροπή  τότε  όταν  έγινε  η  συγκεκριμένη  

προμήθεια ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπήρχε  Επιτροπή .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  αυτή  η  Επιτροπή .  Δυο  ερωτήματα .  Το  ένα  ήταν  αυτό .  Αυτή  η  

Επιτροπή  που  συστάθηκε  τώρα  είναι  κατόπιν  κλήρωσης ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  η  Επιτροπή  όχι  δεν  είναι  κατόπιν  κλήρωσης ,  είναι  με  απόφαση  

ΔΣ .  Τους  βάλαμε  εμείς .  Είναι  δηλαδή  οι  προϊστάμενοι ,  όπως  έχω   

διαβάσει  είναι  προϊστάμενοι… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι ,  σωστό .  Όσο  για  την  προηγούμενη  ερώτηση  που  είπατε ,  το  πρώτο  

σκέλος ,  απλώς  τα  τιμολόγια  αυτά ,  ειδικά  το  ένα  το  τιμολόγιο  που  

αφορά  τα  καύσιμα ,  ξέρετε  μερικές  φορές  υπάρχουν  τιμολόγια  τα  οποία  

έρχονται  μετά  από  ένα  χρονικό  διάστημα  Α  και  ενώ  ορίζουν  εμείς  ότι  

πρέπει  να  παραλειφθούν  από  τάδε  μέχρι  τάδε  ημερομηνία ,  έχει  βγει  το  

τιμολόγιο ,  δεν  παραλαμβάνεται  τότε  διότι  έρχεται  μετά .  Αυτός  είναι  

και  ο  λόγος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Γιατί  έρχεται  μετά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Για  πολλούς  και  διαφόρους  λόγους .  Είτε  διότι  κάποιος  αργεί  είτε .  

Πολλές  φορές  φταίνε  οι  προμηθευτές  αλλά  και  πολλές  φορές  φταίμε  

και  εμείς ,  οι  υπάλληλοι  οι  δικοί  μας .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  μετά  γιατί  δεν  τα  περιλαμβάνουν ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μετά  διότι  έχει  περάσει  το  χρονικό  διάστημα  και  αυτός  είναι  και  ο  

λόγος .  Άμα  δείτε  μέσα  στην  εισήγηση ,  θα  πρέπει  να  παραλειφθούν  σε  

ένα  ορισμένο  χρονικό  διάστημα .  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η  νέα  Επιτροπή  δεν  θέλει  να  τα  παραλάβει .  Εμείς  πρέπει  να  τα  

παραλάβουμε  λες  και  ξέρουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  με  συγχωρείτε ,  εμείς  δεν  θα  παραλάβουμε  τίποτα .  Οι  επιτροπές  θα  

παραλάβουν  τα  τιμολόγια ,  εμείς  δεν  παραλαμβάνουμε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Η  Επιτροπή  θα  παραλάβει  τα  τιμολόγια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  θα  ορίσουμε  τα  μέλη  της  Επιτροπής  της  Β /θμιας  σύμφωνα  με  τον  

νόμο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  γι '  αυτά  εδώ  σας  είπα  ότι  είναι  ένα  τιμολόγιο  του  Ο .Τ .Ε .  και  

ένα  τιμολόγιο  είναι  από  τα  καύσιμα .  Σε  αυτά  υπάρχει  και  από  κάτω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  παραλαμβάνει  τίποτα… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχουν  γίνει  αυτά  εδώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  παραλαμβάνει  τίποτα ,  επαναλαμβάνω .  

Έχω  δει  τις  εισηγήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  μόνο  την  συγκρότηση  των  επιτροπών  θα  εγκρίνουμε ,  τίποτα  

παραπάνω .  Συνάδελφοι  συμφωνείτε  ναι  ή  όχι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 που  αφορά  την  ενίσχυση  του  κωδικού  εξόδων  ΠΟΕ  

70.8117.001 για  την  ενταλματοποίηση  της  οφειλής  δαπάνης  για  

αποζημίωση  ρυμοτομίας  (Αν .  53η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  371/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  δημιουργία  του  κωδικού  εξόδου  10.6051.001 

που  αφορά  την  εργοδοτική  εισφορά  υπέρ  του  κλάδου  Πρόνοιας  του  

πρέπει  ΕΕΤΑΑ  για  έμμισθους  δικηγόρους  (Αν .  54η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  372/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  των  κωδικών  που  αφορούν  φόρους ,  

τέλη  των  κληροδοτημάτων  Αποστολίδη  και  Μηστάκου  

Εμφιετζόγλου  (Αν .  55η)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:373 /2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  αρ .  46/2019 αναμόρφωση  που  εγκρίθηκε  με  

την  275/2019 ΑΔΣ  και  την  αρ .  7884/ 15-5-2019 απόφαση  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  (Αν .  56η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  374/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  καταβολή  της  εκλογικής  αποζημίωσης  για  

την  διεξαγωγή  της  26ης  Μάϊου  και  την  των  επαναληπτικών  τους  της  

2ας  Ιουνίου  (Αν .  58η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  375/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ   2019  

67 

Ομοίως  που  αφορά  προμήθεια  αναλώσιμων  υλικών  για  την  

πραγματοποίηση  των  βουλευτικών  –εθνικών  εκλογών  7/7/2019 (Αν .  

61η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  376/2019 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  που  αφορούν  την  παροχή  

εξειδικευμένων  υπηρεσιών  υποστήριξης  μηχανογραφικής  

εφαρμογής  του  Λογιστηρίου  (Αν .  62η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  377/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  ενίσχυση  κωδικού  για  την  καταβολή  αποζημίωσης  

λόγω  ρυμοτομίας  στην  περιοχής  Σιγής  –Κηφισιά  (Αν .  63η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:378 /2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  ενίσχυση  κωδικού  εξόδων  ΠΟΕ  10.8117.001 

έγκριση  αυτοδίκαιης  παραλαβής  τιμολογίων  Ο .Τ .Ε .  ΑΕ  και  

συγκρότηση  Β /θμιας  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  

υπηρεσιών  προμηθειών  σύμφωνα  με   
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την  παράγραφο  5 και  6 του  άρθρου  219 και  τις  παραγράφου  3 και  4 

του  

 άρθρου  200 του  Ν .4412/2016 (Αν  64η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  379/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κωδικών  ΠΟΕ  εξόδων  30.8117.001 (Αν .  65η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  380/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

 έτους  2019 που  αφορά  δαπάνες  για  ΠΣΕΑ  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Γκότσης  παρακαλώ  την  εισήγηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Είναι  εννέα  χιλιάρικα  για  το  ΄19 για  την  Πολιτική  Προστασία ,  για  

έκτακτες  ανάγκες .  Μπαίνουμε  στην  αντιπυρική  περίοδο  και  γι '  αυτούς  

που  θα  δουλέψουν ,  όταν  θα  υπάρξει  το  ακραίο  φαινόμενο  Κυριακές ,  

νυκτερινές  ώρες  και  τα  λοιπά .  Άρα  είναι  τα  εννέα  χιλιάρικα ,  τα  οποία  

μπορεί  να  ξοδευτούν ,  μπορεί  και  όχι ,  ανάλογα  με  τις  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Εννέα  νομίζω  γράφει  εδώ .  Δέκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  εισήγηση  από  τον  κ .  Σαμαρά ,  από  τον  προϊστάμενο  της  

Πολιτικής  Προστασίας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Είναι  εισήγηση  από  τον  προϊστάμενο  της  Πολιτικής  Προστασίας  τον  

κ .  Σαμαρά .  Είναι  λεφτά ,   

ο  προϋπολογισμός  είναι  αυτός .  Μπορεί  να  τα  πάρουμε ,  μπορεί  και  όχι ,  

ανάλογα  με  τα  φαινόμενα  τα  ακραία  που  μπορεί  να  συμβούν .   

 Επίσης ,  έχουμε  και  τα  41.000 τα  οποία  έχουν  έρθει  και  τα  οποία  

αφορούν  εργασίες  Πολιτικής  Προστασίας ,  αφορούν  εργασίες  στον  

λόφο  της  Ακρόπολης ,  πηγαίνοντας  για  Χρυσοπηγή ,  Ορεινή  και  τα  

λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  οποίο  αναφέρει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  είναι  το  δεύτερο  θέμα  που  

ήρθε  συμπληρωματικά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ναι ,  δυο  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

«Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και  τεχνικού  προγράμματος  

οικονομικού  έτους  2019 για  δράσεις  πυροπροστασίας  από  κατανομή  

πιστώσεων  ΚΑΠ  2019 πρώην  Σ .Α .Τ .Α .  και  είναι  αυτό  το  ποσό  που  

αναφέρεται ,  41.000 περίπου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  από  τους  κεντρικούς  αυτοτελείς  πόρους  τα  41.000,  τα  οποία  

έρχονται  κάθε  χρόνο  και  γίνεται  η  δουλειά  αυτή  με  τους  εργολάβους  οι  

οποίοι  αναλαμβάνουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους .   

 

Ομοίως  για  δαπάνες  ΠΣΕΑ  έτους  2019 (Αν .  50η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  381/2019 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  για  δράσεις  πυροπροστασίας  από  κατανομή  πιστώσεων  

ΚΑΠ   2019  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:382/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  παροχή  υπηρεσιών  ¨αποκατάσταση  βλαβών  αγωγού  

Μπέλιτσας¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  είναι .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  383/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  18ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

που  αφορά  την  παροχή  υπηρεσιών  κυνοκόμων  για  τις  ανάγκες   

του  κυνοκομείου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Ευχαριστώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:384 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  πίνακα  βελτίωσης  θέσεων  επαγγελματιών   

πωλητών  στη  λαϊκή  αγορά  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάλι   ο  κ .  Γρηγοριάδης  εισηγητής .  Ο  Αντιδήμαρχος .  Ομόφωνα  ναι  

συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .και  με  ποια  κριτήρια ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  δυο  κουβέντες  για  το  θέμα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πριν  λίγο  καιρό  ξεκίνησε  η  υπηρεσία  την  βελτίωση  θέσεων  στην  λαϊκή  

αγορά .  Επειδή  υπήρχαν  πάρα  πολλά  κενά  μέσα  στην  λαϊκή  αγορά ,  η  

υπηρεσία  εντόπισε  τις  κενές  θέσεις  που  είχαμε ,  ενημέρωσε  την  

Περιφέρεια  και  καλέσαμε  τους  επαγγελματίες  πωλητές ,  όσοι  θέλανε  να  

βελτιώσουν  την  θέση  τους ,  δηλαδή  θεωρούσαν  κάποια  άλλη  θέση  

καλύτερη  να  αλλάξουν ,  να  έρθουν  να  κάνουν  αίτηση .   

 Γίνανε  οι  αιτήσεις  στην  υπηρεσία .  Έγινε  ο  πίνακας  με  τριάντα  

ένα  άτομα ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  που  ζήτησαν  την  βελτίωση  των  θέσεων ,  

ενημερώσαμε  την  Περιφέρεια  εμείς ,  δηλαδή  όλη  η  διαδικασία  έγινε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  σαράντα  τρία .  Σαράντα  τρεις  περιπτώσεις  είναι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .  Τέλος  πάντων .  Κάνανε  τις  αιτήσεις  οι  επαγγελματίες  

πωλητές ,  ήρθαν  διαλέξανε  τις  θέσεις ,  εμείς  δώσαμε  τις  θέσεις  στην  

Περιφέρεια ,  η  Επιτροπή  Λαϊκών  Αγορών  τις  ενέκρινε  και  τώρα  έφτασε ,  

είναι  διαδικαστικό  το  θέμα ,  για  επικύρωση  των  θέσεων  αυτών .  Δηλαδή  

γραφτήκανε  στα  βιβλιαράκια  τους  οι  νέες  θέσεις  και  εμείς  ως  

Δημοτικό  Συμβούλιο  επικυρώνουμε  αυτές  τις  θέσεις .  Δηλαδή  έγινε  η  

διαδικασία  που  προβλέπεται  για  την  επικύρωση  των  θέσεων .   
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Κάνανε  αιτήσεις ,  θέλανε  να  αλλάξουν  θέσεις ,  ήρθαν  σε  μας ,  

κάνανε  τις  αιτήσεις ,  ήρθαν  διαλέξανε  τις  θέσεις ,  ενημερώθηκε  η  

Περιφέρεια ,  τους  έδωσε  τις  θέσεις  στα  βιβλιαράκια  τους  επάνω  και  

εμείς  επικυρώνουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  Περιφέρεια  με  γνωμοδότησή  της  για  την  βελτίωση  θέσεων  πωλητών  

που  δραστηριοποιούνται  στην  λαϊκή  αγορά  της  πόλης  των  Σερρών ,  έχει  

στείλει  το  έγγραφο ,  το  υπογράφει  ο  προϊστάμενος  της  Διεύθυνσης  

Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  και  λέει  

επακριβώς ,  γιατί  να  είστε  ενήμεροι  συνάδελφοι ,  «Σας  πληροφορούμε  

ότι  σύμφωνα  με  την  υπ '  αριθμό  2/2019 απόφασή  της  η  Επιτροπή  

Λαϊκών  Αγορών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  παρέχει  την  

σύμφωνη  γνώμη  επί  των  πινάκων  για  την  βελτίωση  θέσεων  πωλητών  

λαϊκών  αγορών  στην  λαϊκή  αγορά  των  Σερρών ,  όπως  εισηγήθηκε  ο  

Δήμος  Σερρών  με  το  υπ '  αριθμό  9276 28/3/19 έγγραφό  του».  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  ρώτησα  κάτι  συγκεκριμένο .  Με  ποια  κριτήρια  

γίνεται  η  βελτίωση  ατομικά  του  καθενός ;  Ήταν  συγκεκριμένη  η  

ερώτησή  μου .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τα  κριτήρια ,  συγνώμη  κ .  Φωτιάδη ,  δεν  κατάλαβα  ίσως  την  ερώτηση .  

Τα  κριτήρια  σύμφωνα  με  τα  οποία  γίνεται  η  βελτίωση  των  θέσεων ,  

υπάρχει   νόμος  ο  οποίος  δίνει  μόρια  σε  κάθε  έναν  από  τους  πωλητές .  

Κάποιος  έχει  μόρια  το  πόσο  πιο  παλαιός  είναι  στην  λαϊκή  αγορά ,  έχει  

κάποια  μόρια .  Επίσης ,  εάν  δεν  έχει  κάνει  ποτέ  παράβαση ,  δηλαδή  ήταν  

πάντα  νόμιμος  και  πλήρωνε  τις  συνδρομές  του  και  τα  λοιπά  και  αυτό  

του  δίνει  κάποια  μόρια .   
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Εάν  θυμάμαι  καλά  ένας  τρίτος  λόγος ,  τώρα  δεν  θυμάμαι ,  είναι  

εάν  είναι  πολύτεκνος .  Θα  σας  γελάσω .  Πάντως ,  υπάρχει  κανονισμός  

που  δίνει  τα  μόρια  και  βάσει  αυτών  των  μορίων  παίρνουν  τις  θέσεις  

τους  από  το  ένα  μέχρι  το  που  θα  φτάσει  και  μετά  έρχονται  και  

διαλέγουν  θέσεις  πρώτα  το  νούμερο  ένα ,  το  δυο ,  το  τρία  και  τα  λοιπά .  

Όταν  κάποιοι  επιλέξουν  μια  θέση  την  ίδια ,  εάν  έχουν  τα  ίδια  μόρια ,  

γίνεται  κλήρωση .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποιος  που  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  385/2019 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία   

πωλήτριας  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Διαγράφεται .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:386 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  

 πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  387/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  /  αλλαγή  του  ύψους  των  τελών  των  

 κοιμητηρίων  που  επιβλήθηκαν  με  την  αρ .  415/2016 Α .Δ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όπως  γνωρίζετε  το  θέμα  έχει  έρθει  φυσικά  και  στην  Οικονομική  

Επιτροπή ,  έχει  συζητηθεί  και  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δεν  έχει  

αλλάξει  τίποτα .  Για  την  ιστορία  σας  λέω  ότι  πέρυσι  είχε  έρθει  από  το  

Υπουργείο  Εσωτερικών ,  είχε  έρθει  ένα  έγγραφο ,  το  οποίο  έλεγε ,  άμα  

θυμάστε ,  για  τους  ετεροδημότες ,  τέλος  πάντων ,   αυτοί  οι  οποίοι  είναι  

εγγεγραμμένοι  κάποιου  αλλού  ενώ  είναι  Σερραίοι  και  έρχονται  για  να  

τους  θάψουμε  εδώ .  Ήταν  1.500 ευρώ ,  παλαιά  ήταν  3.000 ευρώ  και  τα  

λοιπά .  Αυτά  πλέον  εξαλείφονται  και  γίνονται  όλα  τα  ίδια .   

 Εμείς  είχαμε  στείλει  και  είχαν  γίνει ,  τουλάχιστον ,  τρεις  

Οικονομικές  Επιτροπές ,  διότι  υπήρχαν  και  διαφωνίες  περί  του  ύψους  

των  κοιμητηρίων .  Επειδή  γνωρίζετε  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  μας  

έδινε  την  δυνατότητα  στην  δική  μας ,  στο  γραφείο  των  Ηλεκτρονικών  

Εφαρμογών ,  να  το  πω ,  να  μπορεί  να  δει  σε  κάθε  χωριό  ποιοι  έχουν  τα  

μητρώα  και  ποιοι  είναι  εγγεγραμμένοι  ονομαστικά  ο  καθένας ,  αυτή  την  

στιγμή  έχει  απαγορευτεί ,  με  αποτέλεσμα  τα  δεκάρικα ,  τα  περίφημα  

δεκάρικα  να  μην  μπορούμε  να  τα  στείλουμε  στον  καθένα  ξεχωριστά .   
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 Φυσικά  υπήρχε  ένα  πρόβλημα  εκεί  και  το  γνωρίζετε  πάρα  πολύ  

καλά ,  στέλναμε  σαν  Δήμος  σε  άτομα  τα  οποία  ή  λείπανε  στην  

Αυστραλία  ή  δεν  ξέρω  που  λείπανε  ή  πιθανόν  και  να  είχαν  πεθάνει  και  

να  μην  είχαν  διαγραφεί  ή  βρισκόντουσαν  κάπου  αλλού  ή  ζούσαν  κάπου  

αλλού ,  με  αποτέλεσμα  και  αυτοί  να  παιδεύονται ,  να  παιδεύονται  όταν  

λέω ,  διότι  τα  δεκάρικα  γινόντουσαν  εικοσάρικα  και  πάει  λέγοντας .   

 Αυτή  την  στιγμή  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  

βγάλαμε  ότι  εδώ  για  τις  Σέρρες  είναι  τα  ίδια ,  όπως  ήταν  δηλαδή  200 

και  300 ευρώ  για  τις  κατηγορίες  και  στα  Α  και  στα  Β  νεκροταφεία  και  

στα  χωριά  για  κάθε  ενταφιασμό  στην  ουσία  είναι  100 ευρώ .  Όλα  τα  

υπόλοιπα  είναι  τα  ίδια .    

Αυτό  έχω  να  πω ,  δεν  έχει  αλλάξει  τίποτα  άλλο ,  απλώς  το  φέραμε  

για  να  εναρμονιστεί  με  τον  Κανονισμό  των  Νεκροταφείων ,  τον  οποίο ,  

επειδή  τι  γίνεται ;  Δεν  τον  είχαμε  φέρει  μέχρι  τώρα  τον  Κανονισμό ,  

επειδή  είχαμε  στείλει  και  στην  Ιερά  Μητρόπολη ,  είχαμε  στείλει  και  

εκεί  υπήρχαν  ορισμένες  διαφωνίες ,  όχι  εμείς ,  το  Υπουργείο  

Εσωτερικών  υπήρχε  το  ποιος  ελέγχει  τις  εκκλησίες ,  γιατί  τα  

νεκροταφεία  έχουν  από  μια   εκκλησία ,  η  . .ανήκει  σε  μας ,  η  άλλη  

εκκλησία  του  Αγίου  Κωνσταντίνου  του  Α  νεκροταφείου  ανήκει  στην  

Ιερά  Μητρόπολη .   Υπήρχε  μια  το  ποιος  πληρώνει  τι  και  τα  λοιπά  και  

τα  λοιπά ,  δεν  είναι  τώρα  της  ώρας ,  απλώς  περιμένουμε  μια  απάντηση  

από  την  Ιερά  Μητρόπολη  για  να  έρθει  σε  κάποιο  επόμενο ,  πιστεύουμε  

με  την  καινούργια  Δημοτική  Αρχή  να  έρθει  για  να  τροποποιηθεί  μόνο  

στο  σημείο  αυτό  και  στα  1.500 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Ναι ,  ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποια  ερώτηση  υπάρχει ;  Ο  κ .  Φωτιάδης  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι .  

Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Και  ο  κ .  Καρύδας .   Κύριε  Φωτιάδη  το  

μικρόφωνό  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στην  Οικονομική  Επιτροπή  δεν  είχαμε  ομόφωνη  απόφαση .  

Συγκεκριμένα ,  δεν  θυμάμαι  σε  ποιες  Επιτροπές  ο  κ .  Καδής  είχε  

διαφωνήσει ,  ο  κ .  Μερετούδης  είχε  διαφωνήσει .  Ο  κύριος  που  κάθεται  

δίπλα  μου  είχε  διαφωνήσει .  Είχε  συμφωνήσει… 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τα  χωριά  δεν  συμφωνούσαν .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μιλάμε  τα  χωριά  για  να  μην  πληρώνουν  τίποτα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .  είναι  η  εξής ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Υπήρχε  ένα  ποσό ,  το  οποίο  

αφορούσε  μη  δημότες .  Εκείνο  το  εξαλείψαμε .  Πώς  θα  κάνουμε  

ανάσχεση  στην  διάθεση  να  ταφούν  στα  χωριά ,  παραδείγματος  χάρη  

στον  Λευκώνα ,  όπου  δεν  έχει  και  εκταφή ;  Υπήρχε  ένα  ποσό ,  το  οποίο  

έδινε  την  δυνατότητα  στον  Δήμο  να  αναπτύξει  καινούργια  

νεκροταφεία .  Υπάρχει  μια  στοιχειώδης  λογική  της  ανταποδοτικότητας .  

Αυτό  το  καταργήσατε .  Πώς  θα  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μιλάτε  για  να  καταλάβω ,  τι  ακριβώς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  τους  μη  δημότες ;  Οι  μη  δημότες ,  σας  είπα  πάλι ,  οι  μη  δημότες ,  

καταρχάς  αυτοί  που  πάνε  για  τα  χωριά  μιλάμε  τώρα ,  οι  ετεροδημότες  

οι  οποίοι  έρχονται  από  κάπου  αλλού  για  να  θαφτούν  εδώ ,  στα  χωριά  

μιλάμε .  Αυτοί  θα  πληρώνουν  κανονικά  το  κατοστάρικο ,  το  οποίο  

προβλέπεται  αλλά  με  την  σύμφωνη  γνώμη ,  αυτό  το  είχαμε  αποφασίσει  

τουλάχιστον ,  αυτό  είπαμε  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  θα  πρέπει ,  

γιατί  τι  γίνεται ;  Για  να  μην  πηγαίνουν  όλοι  από  Σέρρες  και  πηγαίνουν  

στα  χωριά  για  να  γλιτώσουν  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  είπαμε  ο  

Πρόεδρος  της  Κοινότητας  να  μας  στέλνει  ένα  χαρτί ,  να  ρωτάνε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  πως  θα  γίνει  αυτό ;  Δηλαδή  εμείς  αφήσουμε  και  μεταφέρουμε  την  

πίεση  στον  Πρόεδρο  της  Κοινότητας ;  Αυτός  είναι  ο  οποίος  θα  πει  ότι  

ναι .  Αλλά  εδώ  υπάρχει  μια  στοιχειώδης  αντιμετώπιση  ενός  

προβλήματος  το  οποίο  θα  ενταθεί .  Εφόσον  δεν  προχωρήσαμε  στο  τρίτο  

νεκροταφείο ,  εύλογο  είναι  κάποιοι  άνθρωποι ,  δημότες  να  πάνε  στο  

γειτονικό  νεκροταφείο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  διαφωνώ  σε  αυτό  το  πράγμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς  θα  αντιμετωπιστεί ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συμφωνώ  και  το  πρόγραμμα  το  βλέπετε  το  τι  γίνεται  στον  Εύοσμο  

αυτές  τις  μέρες .  Είναι  600.000 άτομα  για  7.500 τάφους .  Γίνεται  το  έλα  

να  δεις .  Κάθε  τρία  χρόνια  τους  βγάζουν  και  ολόκληρους .  Το  πρόβλημα  

καταλαβαίνετε  και  στα  Α  νεκροταφεία .  Στα  Β  ακόμη .   
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Αυτό  όμως  δυστυχώς  ή  ευτυχώς ,  πάρτε  το  όπως  θέλετε ,  η  

Επιτροπή  είπε  ότι  για  να  μην  υπάρχει  αυτή  η  εισροή  προς  τα  χωριά ,  

που  τα  χωριά  είναι  φρακαρισμένα ,  σας  το  λέω  επειδή  το  συζητήσαμε  

με  όλους  και  μάλιστα ,  αυτόν  τον  όρο  τον  έβαλε ,  με  τον  Βασίλη  τον  

Χρυσανθίδη ,  η  κυρία  Ιλανίδου  είναι  εδώ ,  το  συζητήσαμε  και  

συμφώνησε  απόλυτα  ότι  θα  πρέπει ,  εάν  κάποιος  είναι  άσχετος  με  το  

χωριό ,  μπορεί  να  πει  ο  ότι  αυτός  παιδιά  είναι  άσχετος ,  πώς  έρχεται  

από  την  πόλη  εκεί ;  Δεν  έχει  κανέναν  συγγενή .   

Τώρα ,  το  πώς  θα  λυθεί  αυτό  το  θέμα  τι  να  σας  πω ;  Αυτό  

αποφάσισε  η  Οικονομική  Επιτροπή .   

Όσο  για  τα  Γ  νεκροταφεία  πιστεύω  ότι ,  απλώς  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τα  τρία  χιλιάρικα  απαγορεύονται  από  τον  νόμο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τα  τρία  χιλιάρικα ,  ναι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μα  είπα  ότι  πέρυσι  το  χαρτί  το  οποίο  ήρθε ,  όλοι  είναι  το  ίδιο .  όλοι  

είναι  το  ίδιο .  Απλώς  είπαμε  για  τα  χωριά ,  επειδή  κόβεται  το  δεκάρικο ,  

γι '  αυτό .  Τα  υπόλοιπα  είναι  όλα  τα  ίδια ,  δεν  έχει  αλλάξει  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μοσχολιός  λίγο  θέλει  να  ρωτήσει  και  αυτός .  Κοιτάξτε ,  κύριε  

Μοσχολιέ ,  με  συγχωρείτε ,  δεν  το  λέω  για  σας ,  επιτρέπω  την  συζήτηση  

έτσι  λίγο  να  πάρει  ζωντάνια ,  γιατί  συμφωνώ  και  εγώ  και  γνωρίζω  πολύ  

καλά  και  άλλοι  συνάδελφοι  εδώ  το  θέμα  αυτό ,  πώς  θα  αποτρέψουμε  

αυτούς  τους  ενταφιασμούς  από  τους  μη  και  ουδέποτε  δημότες .   
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 Παρακαλώ  ρωτήστε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη ,  γι '  αυτό  που  είπατε  να  απαντήσω .  Για  όλους  τους  δημότες ,  

μιλάω  για  τα  χωριά ,  είναι  εκατό  ευρώ ,  τελείωσε .  Όταν  δηλαδή  κάποιος  

πεθαίνει ,  οι  συγγενείς  του  θα  έρχονται  και  θα  πληρώνουν… 

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Ένας  που  δεν  είναι  δημότης ,  είναι  Θεσσαλονικιός .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτός  ο  οποίος  θα  έρθει ,  με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Προέδρου  και  τα  

λοιπά  και  θα  έρθει  στο  Μητρούσι ,  για  παράδειγμα ,  ο  Πρόεδρος  του  

Μητρουσίου  με  το  συμβούλιο  εκεί  πέρα  θα  πει  ότι  παιδιά  ποιος  ήρθε ;  

Ο  Χαρίτος  ήρθε .  Υπογράφει  και  πάει  και  πληρώνει  εκατό  ευρώ .   Αυτό  

λέμε .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  βγάλαμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  τι  να  σας  πω ,  εάν  θέλετε  να  

το  αλλάξουμε ,  δεν  έχω  εγώ  κανένα  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι  για  να  γίνει  κατανοητό ,  είχαμε  βάλει  ένα  ποσό  που  λειτουργούσε  

αποτρεπτικά .  Το  θυμόσαστε  πολύ  καλά .  Όμως ,  με  συγχωρείτε  τώρα  

που  παρεμβαίνω ,  όμως  ήρθε  αυτό  το  έγγραφο  του  Υπουργείο  

Εσωτερικών .  Ο  υποφαινόμενος  είχε  διαφωνήσει  και  την  προηγούμενη  

φορά  που  ο  κ .  Χαρίτος  είχε  φέρει  το  θέμα .  Όμως  υπάρχει  ένα  ζήτημα  

εδώ  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  περισσότερες ,  κύριε  Χαρίτο  δεν  

ξέρω  τι  ακριβώς  λέει  το  έγγραφο ,  να  μας  διαφωτίσετε .  Τι  λέει  αυτό  το  

έγγραφο  για  τους  ουδέποτε  και  μηδέποτε  δημότες ;   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  το  πράγμα  λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  δεν  μπορεί…. 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πρέπει  να  πληρώνουν  το  ίδιο .  Αυτό  γράφει  το  έγγραφο .  Θα  το  δείτε  

και  όταν  θα  έρθει .  Το  έχετε  πάρει  όλοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Σε  αυτό  είχαμε  συμφωνήσει  όλοι  και  εμείς  και  η  αντιπολίτευση  ότι  

υπήρχαν  πάντα  και  διαφωνίες ,  τι  να  κάνουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  ολοκληρώσει ;  Ο  κ .  Καρύδας  επίσης  ήθελε  να  

ρωτήσει  κάτι .  Παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Έχω  μια  ερώτηση ,  η  οποία  δεν  είναι  εκατό  τοις  εκατό  εντός  θέματος .  

Απλά  υποσχέθηκα  σε  κάποιους  δημότες  που  μου  την  έθεσαν  να  το  

ρωτήσω .  Εάν  κρίνετε  ότι  δεν ,  δεν  έχω  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  στεναχωριέστε .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Απλά  δεν  είναι  δική  μου  ερώτηση ,  μεταφέρω  ερώτηση  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανένα  πρόβλημα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Πρόκειται  για  τα  χωριά ,  για  το  δεκάρικο .   Κάποιοι  μου  έκαναν  

παράπονα  ότι  υπήρχαν  κάποιοι  στα  χωριά  που  συνειδητά  και  

συστηματικά  δεν  κατέβαλαν  το  δεκάρικο .  Υπάρχει  τρόπος ,  μετά  το  

πέρας  της  όλης  διαδικασίας  αυτής ,  να  εισπραχθεί  κάτι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κανονικά  τα  χρωστάνε  αυτά .  Δηλαδή ,  γίνεται  Χρηματικός  Κατάλογος  

και  τα  χρωστάνε .  Αυτό  είναι  το  θέμα .  Αυτό  είπα  και  προηγουμένως ,  

γιατί  πολλοί ,  οι  οποίοι  έλειπαν  και  δεν  πήραν  καμία  φορά ,  γιατί  

στέλνουμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι ,  εντάξει  αλλά  τα  χρωστάμε .  Είναι  σαν  τα  που  σε  γράφει  η  

Τροχαία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Ερώτηση  ο  κ .  Μερετούδης .  Κάποιος  άλλος  δεν  θέλει  να  

ρωτήσει ,  οπότε  κλείνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  που  θέλω  να  ρωτήσω  εγώ  βασικά  είναι  πολύ  σημαντικό  και  

αφορά  δυο  κοινότητες ,  οι  οποίες  το  πρόβλημα  το  είχαν  και  παλαιότερα  

και  θα  το  έχουν  και  αύριο  το  πρόβλημα .  Πρόκειται  για  τις  Κοινότητες  

Μητρουσίου  και  Λευκώνα .  Είναι  κοντά  στις  Σέρρες  και  κατά  καιρούς  

είχαμε  πολλούς  νεκρούς ,  οι  οποίοι  τους  φέρνανε  και  τους  θάβανε  σε  

αυτά  τα  χωριά  λόγω  του  ότι  δεν  τους  εκταφιάζανε  στην  πενταετία ,  

εξαετία  και  ήταν  μόνιμα  εκεί  και  ήταν  και  χωρίς  τέλος .   

 Αυτό  το  φαινόμενο  που  σήμερα  η  κρίση  μας  έχει  αγγίξει  

περισσότερο  όλους ,  πώς  θα  μπορέσουμε  να  το  αποτρέψουμε  για  να  μην  
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συμβεί ,  τουλάχιστον  στο  Μητρούσι  και  στον  Λευκώνα ;  Από  την  στιγμή  

που  καταργούμε  το  τέλος  του  ετεροδημότη ,  αυτού  που  δεν  ήταν  ποτέ  

δημότης  αυτής  της  κοινότητας ,  αφού  το  καταργούμε ,  πώς  θα  το  

αποτρέψουμε ;  Με  ποιο  τρόπο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μα  πάλι  εγώ  σας  λέω  ότι  παλαιά ,  όταν  λέω  παλαιά ,  πριν  την  διαταγή  

αυτή  η  οποία  ήρθε ,  ήταν  1.500.  Ερχόμουν  εγώ  θα  θαβόμουνα .  Πάρε  

1.500 και  με  θάβανε .  Τώρα  σου  λέει  ότι  κύριε  δεν  μπορείς  να  πάρεις  

τα  1.500,  τι  θα  κάνουν  τώρα  αυτοί ;  Απαγορεύεται  από  τον  νόμο .  

Απαγορεύεται .  Είναι  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα .  Όλοι  είναι  ίδιοι  

μπροστά  στον  νόμο .   Από  εκεί  και  πέρα  δεν  μπορώ  να  σας  πω  κάτι .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  μπορεί  ο  Πρόεδρος  να  αρνηθεί  να  ενταφιαστεί  κάποιος  στα  

κοιμητήρια  του  χωριού  του ;  Απλές  ερωτήσεις  κάνω  για  να  

ενημερώσουμε  και  εμείς .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  είναι  ανθρώπινο .  Από  εκεί  και  πέρα  ο  Πρόεδρος  θα  το  κάνει  

αυτό  το  πράγματα ;  Εγώ  τι  να  σας  απαντήσω ;   Σε  αυτό  μπορώ  να  

απαντήσω ;  Διότι  το  ξέρετε  πολύ  καλά  στον  Λευκώνα  ότι  υπάρχει  και  

αντί  τάφου  να  είναι  0,90 είναι  180.  Τα  ξέρετε  καλύτερα .  

Απαγορεύεται ,  εν  τω  μεταξύ ,  να  γίνει  επέκταση .  Μπορείς  να  έχεις  

δίπλα  οικόπεδο  του  Δήμου ,  επέκταση ,  όσα  έχουν  πάει  κάτω  στην  

Αθήνα  έχουν  απαγορευτεί .  Χρόνια  τώρα .  Όλοι  θέλουν  μια  επέκταση  

των  νεκροταφείων .  Όλα  τα  χωριά .  Απαγορεύεται .  Δεν  τους  δίνουν  την  

άδεια  ενώ  δίπλα  υπάρχει  οικόπεδο  δικό  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  κ .  Χαρίτο .  Κύριε  Μερετούδη  και  εσείς  θέλετε  να  

ρωτήσετε  κάτι ;   Τελευταίος .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  κ .  Χαρίτο ,  για  τους  δημότες  που  ήταν  πριν  στον  

Δήμο ,  εδώ  και  τώρα  έχουν  φύγει  και  Αυστραλία  και  Γερμανία  και  τους  

έχουμε  χρεώσει  αυτό  το  δεκάρικο ,  που  κανονικά  δεν  έπρεπε  να  τους  το  

έχουμε  χρεώσει .  Τι  θα  γίνει  αυτοί ;  Θα  το  χρωστάνε  και  αυτοί  και  

κάποια  στιγμή  θα  τους  ζητηθεί ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γι '  αυτό  το  θέμα  αυτοί  που  είναι  εγγεγραμμένοι  μέσα ,  το  Προσόδων ,  

αυτοί  που  βγάζουν  αυτά  τα  πράγματα ,  δεν  μπορεί  να  ξέρουν  ότι  ο  

άλλος  έφυγε  και  έκανε .  Βγάζει  παντού .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εάν  κάποιος  μπορεί  να  αποδείξει  ότι  όλα  αυτά  τα  χρόνια  δεν  ήταν  εδώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  έχει  αποφασιστεί  το  θέμα  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  

Καλές  οι  ερωτήσεις ,  είναι  χρήσιμες  για  να  βγάζουμε  συμπεράσματα .  

Θέλει  κάποιος  συνάδελφος  να  κάνει  κάποια  τοποθέτηση ;  Επειδή  το  

θέμα  πέρασε  πολλές  φορές  από  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  να  μην  

κουράζουμε  το  σώμα .  Ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Χράπας .  Παρακαλώ  σας  

ακούμε .  Με  την  σειρά ,  ο  κ .  Χράπας  και  ο  κ .  Χασαπίδης .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Από  την  στιγμή  που  ήδη  είμαστε  στην  λήξη  της  θητείας  μας ,  ένα  

Δημοτικό  Συμβούλιο  που  εξετάζει  μόνο  κατεπείγοντα  θέματα ,  υπάρχει  

λόγος  να  εξεταστεί  και  να  αποφασιστεί  σήμερα  το  συγκεκριμένο  θέμα ;  

Δεν  μπορεί  να  περιμένει  μέχρι  τον  Σεπτέμβρη  να  το  εξετάσει  η  νέα  

Δημοτική  Αρχή ;  Τέτοιες  αποφάσεις  οι  οποίες ,  ενδεχομένως ,  να  μας  
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εγκλωβίσουν  στο  μέλλον ;  Δηλαδή  όντως  είναι  κατεπείγον  και  πρέπει  

να  το  αποφασίσουμε  σήμερα  ή  μπορούμε  να  το  αναβάλουμε  και  να  το  

αφήσουμε  στην  νέα  Δημοτική  Αρχή  να  πάρει  τις  αποφάσεις ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  την  στιγμή  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντώ  εγώ .  Ένα  λεπτάκι  κ .  Χαρίτο .  Η  εισήγηση  μέσα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  αυτό  είναι  θέμα  για  μένα .  Το  θέμα  αυτό  ήρθε  

κατεπειγόντως  γιατί ,  όπως  αναφέρει  στην  εισήγησή  της  η  εισηγήτρια ,  

έχει  ήδη  δρομολογηθεί  και  ψηφιστεί  το  τέλος  με  την  απόφαση  … 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  ήδη  δρομολογηθεί  και  ψηφιστεί  το  τέλος  με  την  απόφαση  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  με  αριθμό  85/2019 ΑΔΣ ,   όπως  αναφέρεται  και  

η  παρούσα  απόφαση  είναι  συνέχειά  της ,  η  μη  ψήφισή  της  επιφέρει  

οικονομική  ζημία  στον  Δήμο ,  επειδή  για  τους  ενταφιασθέντες  στις  

Δημοτικές  Κοινότητες ,  πλην  των  Σερρών ,  εντός  του  έτους  ΄19 δεν  θα  

καταβληθεί  το  τέλος  που  προβλέπεται  στην  εν  λόγω  απόφαση .   

 Μας  λέει  με  λίγα  λόγια  η  κυρία  εισηγήτρια ,  ότι  κυρίως  για  

οικονομικούς  λόγους  είναι  κατεπείγον  το  θέμα ,  το  λέει  στην  εισήγησή  

της ,  αυτή  είναι  η  απάντηση ,  γιατί  αφορά  το  προεδρείο  και  την  

εισαγωγή  του  θέματος  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Κύριε  Χαρίτο  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τρεις  οικονομικές  επιτροπές  κάναμε  και  στείλαμε  είκοσι  πέντε  φορές  

στους  προέδρους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  θέμα  ξανά  συζητήθηκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Είχα  εκφράσει  και  εγώ  τις  επιφυλάξεις  μου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  λίγη  ησυχία .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Είχα  εκφράσει  και  εγώ  τις  επιφυλάξεις  μου  για  την  κατάργηση  του  

τέλους ,  του  υψηλού  τέλους  για  τους  ετεροδημότες ,  είδα  και  τα  

στοιχεία  που  παρουσίασε  η  υπηρεσία ,  ότι  δεν  είχαμε  πολλούς  από  

αυτούς  τους  ενταφιασμούς  στον  Δήμο ,  αλλά ,  ενδεχομένως ,  να  

απέτρεπε  αυτό  το  γεγονός  το  ότι  είχαμε  ένα  πολύ  υψηλό  τέλος .  Δεν  

ξέρω  πως  θα  οδηγηθούμε  εάν  καταργήσουμε  το  τέλος .   

 Το  έγγραφο  που  ήρθε  από  το  Υπουργείο  δεν  έχει  ισχύ  νόμου .  

Είναι  μια  σύσταση .  Τα  τέλη  τα  επιβάλει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Είναι  

μια  σύσταση  του  Υπουργείου .  Δεν  λέει  ότι  αυτό  πρέπει  να  κάνετε .   

 Επίσης ,  εδώ  αναφέρεται  ότι  μπορούμε  να  κάνουμε  μετακίνηση  

των  νεκρών  εντός  του  Δήμου .  Δηλαδή ,  να  πάει  κάποιος  από  την  πόλη  

σε  κάποιο  χωριό ,  γιατί  έχει  την  συνήθεια  να  μην  γίνεται  εκταφή  στα  
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χωριά .  Εδώ  όμως  στον  κανονισμό  που  ψηφίσαμε  λέμε  ότι  στα  έξι  

χρόνια  πρέπει  να  γίνεται  εκταφή  του  νεκρού  και  δεν  εξαιρούμε  τα  

χωριά  στα  οποία  δεν  έχουμε  οστεοφυλάκια .  Δεν  έχουμε  χωνευτήριο .  Τι  

θα  γίνει ;  Θα  στείλουμε  τους  ανθρώπους  από  την  πόλη  στα  χωριά  και  

μετά ,  αυτό  επειδή  έχει  ισχύ  κανονιστικής ,  θα  υποχρεωθούμε  να  

κάνουμε  εκταφή  και  στα  χωριά  που  εθιμικά  δεν  το  συνηθίζουν .  Στο  

δικό  μου  το  χωριό  δεν  κάνουμε  εκταφή  νεκρών  και  υπάρχουν  και  άλλα  

χωριά  τέτοια  που  δεν  έχουν  ούτε  οστεοφυλάκια .   

 Όταν  εμείς  όμως  ψηφίζουμε  έναν  κανονισμό  που  λέει  ότι  στα  έξι  

χρόνια  θα  γίνει  εκταφή  όλων ,  χωρίς  να  βάζουμε  εξαιρέσεις ,  υπάρχει  ο  

κίνδυνος  να  οδηγηθούμε  σε  εκταφή  και  τι  θα  κάνουμε  τους  νεκρούς  

μας ;  Που ;  Δεν  έχουμε  ούτε  οστεοφυλάκια  ούτε  χωνευτήριο .  Υπάρχει  ο  

κίνδυνος  αυτός .   

 Εγώ  είμαι  υπέρ  της  άποψης  να  διατηρήσουμε  το  τέλος  για  τους  

ετεροδημότες ,  για  να  αποτρέψουμε  την  εύκολη  πρόσβαση  στα  

κοιμητήρια  του  Δήμου  από  ανθρώπους  που  ζούνε  αλλού  και  δεν  έχουν  

καμία  σχέση  με  τον  Δήμο  Σερρών ,  ενδεχομένως  να  το  χαμηλώσουμε  

λίγο .  Αυτό  είναι  συζητήσιμο .  Και  να  βάλουμε  στο  σημείο  που  λέμε  ότι  

σε  έξι  χρόνια  εκταφή ,  εκεί  που  έχουμε  οστεοφυλάκια  και  εκεί  που  

έχουμε  χωνευτήρια .  Δηλαδή  στα  κοιμητήρια  της  πόλης  των  Σερρών .  

Στα  χωριά  δεν  έχουμε  πουθενά  χωνευτήριο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εσύ  θα  μιλάς  όταν  θα  μιλάμε  για  τα  σκυλιά .  Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  δυο  χωριά  οστεοφυλάκια  βάλαμε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσαμε .  Κύριε  Χαρίτο  μια  τελευταία  κουβέντα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Να  πω  μια  κουβέντα  και  να  το  κλείσουμε .  Το  έγγραφο  το  οποίο  ήρθε  

είναι  από  την  Ανεξάρτητη  Αρχή ,  το  οποίο  όμως  υποδεικνύει  και  στο  

Υπουργείο  Εσωτερικών  να  στείλει  ενιαίο  έγγραφο  που  θα  αφορά  τα  

νεκροταφεία .  Ακόμα  το  περιμένουμε ,  όπως  περιμένουμε  και  από  την  

Ιερά  Μητρόπολη  να  στείλει  την  τροποποίηση  του  κανονισμού .   

Δηλαδή  να  βγάλει  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ένα  κανονισμό ,  ο  

οποίος  θα  είναι  για  όλους  το  ίδιο ,  γιατί  δεν  είμαστε  οι  μόνοι  που  

έστειλε  το  τέτοιο .  Ξέρετε  σε  πόσους  δήμους  αναφέρεται ;  Από  τις  

Θέρμες ,  Ευόσμου  και  όπου  μπορείτε  να  φανταστείτε .   

Εγώ  δεν  μπορώ ,  εγώ ,  με  συγχωρείτε  για  την  έκφραση ,  δεν  

μπορούμε  να  το  παραβλέπουμε  το  έγγραφο  αυτό  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Παρακαλώ  συνάδελφοι  συμφωνείτε  με  την  

εισήγηση  του  κ .  Χαρίτου ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  με  τις  επιφυλάξεις  του ,  όχι .  

Και  ο  κ .  Χράπας  όχι .  Σε  όλα ;  Εδώ  έχει  μια  σειρά .  Σε  όλα  όχι  ο  κ .  

Χράπας .  Ο  κ .   Χασαπίδης ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Με  τις  επιφυλάξεις  μου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  τις  εκφράσατε .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  στην  Οικονομική  Επιτροπή  είπα  και  τώρα  λέω  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .   
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  το  κατοστάρικο  είπα  να  γίνει  εικοσάρικο .  Αυτή  ήταν  και  η  

πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Οι  συνάδελφοι ;  Ναι .  Με  την  κύριο  Χασαπίδη  ο  κ .  

Καρύδας .  Κύριε  Γιαννακίδη  παρακαλώ  σας  ακούω .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  Πρόεδρε  δεν  θα  το  ψηφίσω  για  ένα  άλλο  λόγο ,  γιατί  η  πολιτεία  

δεν  έδειξε  την  γενναιότητα  και  την  βούληση  να  κατοχυρώσει  το  

δικαίωμα  που  ισχύει  σε  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες  της  αποτέφρωσης ,  γι '  

αυτό  λέω  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Γιαννακίδης  με  τον  τρόπο  που  το  εξέφρασε .   Ναι ,  η  παράταξη  

του  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε .  Ο  κ .  Γάτσιος  ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  διαφωνώ  στην  διάταξη  αυτή  την  οποία  έθεσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαφωνεί  ο  κ .  Φωτιάδης  στην  διάταξη  των  ετεροδημοτών .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  το  αιτιολόγησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Των  ουδέποτε  και  μηδέποτε ,  όπως  το  είχαμε  βάλει  στον  πρώτο  

Κανονισμό .  Κυρία  Ιλανίδου  εσείς ;  Ναι .  Ναι  η  κυρία  Δρίγκα .  Το  
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ψηφίσατε  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  όχι  ο  κ .  Μερετούδης ,  ναι  η  

κυρία  Αγιαννίδου ,  όχι  ο  κ .  Καδής ,  ναι  ο  κ .  Γκότσης .  Και  ο  Πρόεδρος  

ναι  σε  όλα  εκτός  από  την  διάταξη  για  τους  ετεροδημότες ,  τους  

μηδέποτε  δημότες .  Να  παραμείνει  ως  έχει .   Και  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  

Ναι  σε  όλα ,  κ .  Παπαβασιλείου ,  όπως  και  ο  Πρόεδρος ,  εκτός  από  αυτή  

την  διάταξη  για  τους  μηδέποτε  δημότες .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Να  κάνω  μια  ανακεφαλαίωση  σας  παρακαλώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως  να  κάνετε .  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  με  τις  επιφυλάξεις ;  Ναι .  Σας  είπα  όχι ,  είπατε  ναι .  Ναι  με  τις  

επιφυλάξεις .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  είπε  όχι  γενικά .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο  αυτό  κ .  Γρηγοριάδη ;  Μόνο  αυτό  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  άρα  στα  άλλα  

ναι .   Μόνο  για  το  κατοστάρικο  ο  κ .  Γρηγοριάδης  όχι ,  στα  άλλα  ναι .  

Συνεχίστε .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  ναι ,  ο  κ .  Φωτιάδης  …  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  τέλος .  Με  την  αποτροπή  των  ουδέποτε  και  μηδέποτε  δημοτών  

και  την  διάθεσή  τους  να  ενταφιαστούν  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  μπορώ  να  διευκρινίσω  κάτι ;  Όταν  πλήρωνε  ένας  δημότης  μας  

από  ένα  χωριό  10 ευρώ  τον  χρόνο ,  σωρευτικά  τα  έχει  πληρώσει  τα  

χρήματα .  Σήμερα  κάνουμε  άρση  και  του  επιβάλουμε  ένα  κατοστάρικο .  

Θα  πληρώσει ,  λοιπόν ,  ότι  ήταν  να  πληρώσει ,  άλλοι  τα  πληρώσανε ,  

άλλοι  δεν  τα  πληρώσανε  και  του  βάζουμε  και  100 ευρώ .  Που  είναι  το  

στοιχείο  της  ισονομίας ;  Και  έρχεται  ένας  έξωθεν ,  καλά  λέει  το  

Υπουργείο ,  από  όπου  δει  και  λέει  ότι  θα  πληρώσει  100,  όπως  ο  

δημότης  ήδη  έχει  πληρώσει ,  διότι  η  μεγάλη  οικογένεια  έχει  διασπορά .  

Εννοώ  οι  γονείς ,  τα  παιδιά  και  δεν  είναι  από  μια  οικογένεια  δέκα  

ευρώ .  Πολλές  φορές  είναι  40 και  50…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  ψηφοφορία ,  μην  το  ανοίξουμε  και  άλλο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  χρήματα  έχουν  καταβληθεί .  Τούτο  δεν  το  λάβατε  υπόψη  σας .  

Βεβαίως  το  Υπουργείο  μπορεί  να  λέει  ότι  λέει ,  αλλά  ξανά  λέω  ότι  μια  

οικογένεια  σε  ένα  χωριό ,  καταβάλει  40.  30 σίγουρα .  Αυτά  τα  χρήματα  

προπληρώθηκαν  και  αιφνιδίως  τους  αφαιρείτε  το  δικαίωμα ,  το  εύλογο  

δικαίωμα ,  να  λάβουν  κάποια  ανταποδοτική  υπηρεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  δεν  γίνεται ,  είμαστε  στο  στάδιο  της  ψηφοφορίας .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  και  διαφώνησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κατανοητό .  Η  κυρία  Ιλανίδου  είπε  ναι  με  την  κυρία  Δρίγκα .  Κυρία  

Παγκάλου .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μερετούδης  είπε  όχι .  Ναι  η  κυρία  Αγιαννίδου ,  ναι  ο  κ .  Γκότσης ,  

ναι  και  εγώ  με  την  επιφύλαξη ,  εγώ  με  τον  κ .  Παπαβασιλείου  και  τον  κ .  

Φωτιάδη  και  δεν  θυμάμαι  και  τον  κύριο ,  ποιος  άλλος ;  Κανείς  άλλος .  

Είμαστε  αντίθετοι  στην  κατάργηση  του  τέλους  του  ουδέποτε  και  

μηδέποτε  δημότη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  είναι  η  εισήγηση ,  πόσα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα  θα  πληρώνουν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  πλήρωναν  πριν .  Όπως  ήταν  πριν ,  δεν  θυμάμαι .  1.500,  1.300,  ότι  

ήταν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πόσα  ναι  έχει  όπως  η  εισήγηση  για  να  δούμε  εάν  περνάει  ή  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τα  δει  η  κυρία  γραμματέας .   

 

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  388/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράω  στο  εικοστό  τρίτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  απ΄  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78  

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη  με  σκοπό  την   

εγκατάσταση  θεάματος  Motor Show από  17 έως  23 Ιουνίου  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Είναι  μια  εκδήλωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .  Το  εικοστό  τρίτο  θέμα .  Έχει  πληρώσει  140 ευρώ  ή  150 

ευρώ  συνολικά ;  Προσκόμισε  αποδεικτικά  είσπραξης .  Εμείς  πρέπει  να  

το  βάλουμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ζήτησε  η  κυρία  Τρελοπούλου  Κυριακή .  Είναι  δίπλα  στις  

εγκαταστάσεις  του  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  για  να  κάνει  ένα  θέμα  Motor Show. Δεν  

ξέρω  τι  ακριβώς  είναι  αυτό  το  πράγμα .  Κασκαντέρ ,  κάτι  τέτοιο .  Από  

17/6 μέχρι  23/6.  Ένα  στρέμματα  ζήτησε ,  1.000 τ .μ . .   

 Κανονικά  ο  Δήμος ,  το  Προσόδων  μας  είπε  ότι  για  τις  άδειες  και  

τα  λοιπά ,  τις  οποίες  δίνει  ζητάει  246,50.  Σε  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  εάν  θυμάστε  για  το  τσίρκο  και  τα  λοιπά ,  είχαμε  πει  120.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ζητάει ,  η  κανονιστική  το  λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  απόφαση  καθορισμού  … 
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εντάξει ,  με  συγχωρείτε .  Η  Κανονιστική  λέει  246,50.  Σε  ένα  

προηγούμενο ,  στο  τσίρκο  είχαμε  πει  120,  άμα  θυμάστε ,  χωρίς  ζώα  και  

τα  λοιπά ,  που  είχε  έρθει  κάπου  25η  Μαρτίου .  Για  δυο  στρέμματα .  

Λοιπόν ,  η  αιτούσα ,  η  κυρία  αυτή  για  το  Motor Show προσκόμισε  από  

τους  άλλους  δήμους  140 με  150 ευρώ .  Δηλαδή  οι  αποδείξεις  που  έφερε  

ήταν  140 με  150 την  ημέρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνολικά .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συνολικά .  Μα  το  ημερήσιο  τέλος  είναι ,  άσε  το  συνολικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνολικά  όταν  λέει  εννοεί  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Επειδή  έχω  μιλήσει  με  το  Προσόδων ,  120 την  ημέρα  και  είπαμε ,  η  

πρόταση  η  δική  μου  είναι  120 την  ημέρα .  Ότι  κάναμε  και  την  

προηγούμενη  φορά  δηλαδή  να  προτείνουμε  το  ίδιο  πράγμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 60 την  ημέρα  είναι  το  στρέμμα .  Τα  120 είναι  για  δυο  στρέμματα .  

Αυτοί  παίρνουν  ένα  στρέμμα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει .  Μην  φωνάζετε  παιδιά ,  με  έχετε  ζαλίσει  με  τα  άλλα  

τα  οικονομικά .  Μην  φωνάζετε .  Τι  είναι  τούτοι ;  Κοιτάξτε  γιατί  έχω  

άλλα  δυο  δημοτικά  συμβούλια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  θέλει  κάτι  να  ρωτήσει ;  Κύριε  Καρύδα  σας  ακούμε .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Γνωρίζουμε  εάν  με  την  εγκατάσταση  αυτού  του  σόου  εκεί  πέρα  θα  

υπάρξει  κάποιου  είδους  τροποποίηση  του  περιβάλλοντα  χώρου  ή  

επιβάρυνση ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  καμία  επιβάρυνση ,  τίποτα  δεν  θα  υπάρχει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  θα  απαντήσετε ;  Σας  ερώτησε  κάτι  ο  συνάδελφος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απαντήθηκε  ήδη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είπα  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Όχι .  Θέλει  να  πει  κάτι  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος .  Τοποθετήσεις  υπάρχουν ;  Θέλετε  να  πείτε  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  ποια  είναι  η  εισήγηση  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Την  είπα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αλλά  δεν  την  ακούσατε .  Μιλούσατε  με  τον  

κ .  Δήμαρχο ,  δεν  φταίω  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  πείτε  μας  άλλη  μια  φορά .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Είπα  120 συνολικά .  Επειδή  είναι  δυο  στρέμματα ,  60 την  ημέρα  για  το  

στρέμμα .  Έτσι  δεν  είπαμε ;  120.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  στρέμμα  ζητάει  αυτή ,  δυο  ζητάει ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

60 την  ημέρα .  Με  μπερδέψατε .  60 την  ημέρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παιδιά  απλό  είναι  το  θέμα .  Είναι  απλό .  Τι  απόφαση  παίρνουμε ;  Ότι  το  

εκμισθώνουμε  απευθείας  και  επιβάλουμε  και  το  τέλος .  Για  το  τέλος  τι  

λέει ;  Νοικιάσαμε  και  άλλη  φορά .  Δυο  στρέμματα  120 ευρώ  την  ημέρα .  

Δηλαδή ,  για  την  μια  μέρα  είναι  60 ευρώ .  Αυτοί  το  θέλουν  για  πέντε  

μέρες ,  οπότε  εύλογα  θα  πείτε  ότι  5Χ6=300. Μπορεί  να  είναι  πέντε  

μέρες  αλλά  τρεις  μέρες  μόνο  θα  είναι  το  θέαμα .  Είναι  μια  μέρα  για  την  

εγκατάσταση ,  μια  μέρα  μετά  για  να  τα  βγάλουν  και  άρα  θα  δώσουν  

τρεις  παρατάσεις .  3Χ60=180 και  εγώ  λέω  200 ευρώ  να  βάλουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

180 και  εγώ  λέω  ότι  αντί  για  180,  200 να  βάλουμε .  Εξήντα  είναι  το  ένα  

στρέμμα .  Εξήντα  ευρώ  είναι  το  ένα  στρέμμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  για  να  συνηγορήσω  στην  εισήγησή  σας ,  μου  λέει  η  

προϊσταμένη  Προσόδων  ότι  πρόκειται ,  έρχεται  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  διαφεύγει  από  την  Κανονιστική ,  διότι  είναι  σε  χώρος  

εκτός  της  πόλης ,  είναι  σε  ένα  ουσιαστικά  αγρό  ή  όπως  είναι  

χαρακτηρισμένος ,  γι '  αυτό  πρέπει  εμείς  να  αποφασίσουμε  και  να  

ορίσουμε  το  τίμημα .  Επομένως ,  συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

200 ευρώ  θα  πούμε ,  200 ευρώ  συνολικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  389/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  καλωσορίσω  και  την  κυρία  Παλάζη  και  τον  κ .  Τουρτούρα  που  είναι  

εδώ  νεοκλεγέντες  στο  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Και  σε  σας  ευχόμαστε  

καλή  δύναμη .   

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  λύσης  συμφωνητικού  μίσθωσης  ακινήτου  (αποθηκευτικού  

 χώρου)  που  χρησιμοποιούνταν  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού   

Προγράμματος  επισιτιστικής  και  βασικής  υλικής  συνδρομής  του   

ΤΕΒΑ  από  το  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Κυρτάσογλου  ο  εισηγητής .   Ο  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   ευχαριστώ .  Στα  πλαίσια  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  ΤΕΒΑ  και  προκειμένου  να  διευκολυνθούμε  στην  

διανομή  των  τροφίμων  προς  τους  δικαιούχους ,  νοικιάσαμε  κάποιες  

αποθήκες  του  κ .  Ταβλαδή  στο  3ο  χλμ  Σερρών  –Σκουτάρεως .   

 Σήμερα  εγώ  εισηγούμαι  να  επέλθει  η  λύση  αυτής  της  συμφωνίας .  

Το  αποτέλεσμα  θα  είναι  ότι  θα  γλιτώσουμε  γύρω  στις  15.000 ετησίως ,  

που  ήταν  το  τίμημα  του  ενοικίου  και  το  δεύτερο  επίσης  που  εισηγούμαι  

είναι  να  αποπληρώσουμε  το  εναπομείναν  ποσό  μέχρι  την  ημέρα  που  θα  

υπογραφεί  η  συμφωνία  της  λύσης ,  η  οποία  θα  είναι  πολύ  σύντομα .  

Αύριο  ή  μεθαύριο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Τα  πράγματα  από  εδώ  και  πέρα  θα  τα  αναλάβει  η  εταιρεία  διαχείρισης  

Εμβροσίου  . .  ΑΕ  και  αυτοί  θα  καταβάλουν  το  ενοίκιο  στην  αποθήκη  

και  στην  συνέχεια  θα  παραχωρήσουν  σε  εμάς  τις  αποθήκες  δωρεάν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Πάλι  εκεί  μένουν .  Απλά  εμείς  γλιτώνουμε  τις  15.000 ετησίως  που  

επιβαρυνόταν  ο  Δήμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  390/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  διαγραφής  δημοτικών  ακινήτων:  

α)  στο  αγρόκτημα  Επταμύλων  και  

β)  στην  περιοχή  Αλημπέκιοϊ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εισηγητής  ο  κ .  Γκότσης  και  σας  ενημερώνω  ότι  και  το  25 και  το  

26 συνάδελφοι ,  υπάρχει  έγγραφο  για  το  κατεπείγον  που  έχει  να  κάνει  

με  τον  ενόψει  καταστατικού  ελέγχου  για  το  ΄17 που  έχουμε  από  το  

Ελεγκτικό  Συνέδριο .   

 «Παρακαλούμε  όπως  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  συμπλήρωσης  

και  διόρθωσης  του  αρχείου  ακίνητης  περιουσίας  το  συντομότερο  

δυνατόν». Αυτό  το  έγγραφο  υπάρχει  μέσα  στα  εισηγητικά  του  θέματος .   

 Παρακαλώ  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Για  το  θέμα  25 και  το  Α  και  το  Β ,  είναι  το  ίδιο ,  είναι  έγκριση  

διαγραφής .  Το  ένα  οικόπεδο  είναι  στους  Επταμύλους  και  το  άλλο  στο  

Αλημπέκιοϊ .  Αυτά  έχουν  τα  λέω  και  τα  δυο  μαζί ,  έχουν  στην  πρώτη  

ανάρτηση  της  Κτηματογράφησης  του  Ελληνικού  Κτηματολογίου  

ιδιοκτήτες  είναι  ο  Δήμος  Σερρών ,  πλην  όμως  αυτά  έχουν  παραχωρηθεί  

και  η  Νομική  Υπηρεσία  λοιπόν  μας  γνωμοδοτεί  ότι  πρέπει  να  

διαγραφούν  από  τον  Δήμο  Σερρών .  Επίσης  και  διαγραφή  από  το  

λογιστήριο ,  από  το  Ε9 για  να  περάσουν  στους  δικαιούχους .   Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση ;  Συμφωνείτε  συνάδελφοι  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  διαγραφής  δημοτικών  ακινήτων:  στο  αγρόκτημα  

Επταμύλων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  391/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  διαγραφής  δημοτικών  ακινήτων:  στην  περιοχή  

Αλημπέκιοϊ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  392/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ΄  αριθμ .  27/2019 ΑΔΣ  ¨Έγκριση   

ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  Εμμανουηλίδου   

Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης ,  με  δημοτική  έκταση¨ .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ;   Ο  κ .  Γκότσης  κανονικά  σε  αυτό  το  θέμα  δεν  

μπορεί  να  είναι ,  γιατί  ήταν  στην  Επιτροπή .  κύριε  Δήμαρχε  γι '  αυτό  τον  

λόγο  υπάρχει  στην  ημερήσια  διάταξη  το  δικό  σας  όνομα  ως  εισηγητής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  πολύ  απλό .  Απλώς  αλλάζει  το  όνομα  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  μια  εκ  των  δυο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ζητούν  την  τροποποίηση  της  απόφασης  της  προηγούμενης ,  ώστε  η  

ανωτέρω  ανταλλαγή  να  πραγματοποιηθεί  μεταξύ  της  κυρίας  

Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  του  Δήμου  Σερρών ,  ενώ  πιο  μπροστά  
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έλεγε  μεταξύ  της  κυρίας  Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  Γεκβρέκη  

Αικατερίνης .  Είναι  δικαστικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσκόμισαν  συμβόλαιο  διανομής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  το  εισηγείται  η  υπηρεσία .  Λέει  ότι  έτσι  πρέπει  να  το  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  393/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  των  έργων:  

α)  Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  έτους  2018  

και  

β)  Έξοδα   συντήρησης   ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  

Αποστολίδη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση ,  κάτι  γι '  αυτό ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράταση .  Ομόφωνα  ναι .  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Να  μην  μας  ξεφύγει  ότι  υπάρχει  και  ένα  τρίτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου :  Εργασίας  

οδοστρωσίας ,  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  ΄17.  Ήταν  αυτό  

ως  Γ .  Παρακαλώ .  Είναι  η  έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας ,  στο  27 

είναι  το  Γ .   Ορίστε  να  σας  το  δώσω ,  μας  το  έστειλε  η  υπηρεσία  για  τις  

ασφαλτοστρώσεις  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εθνικής  Αντιστάσεως  είναι .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  οι  συνάδελφοι .   

 

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  του  έργου:   

Έξοδα   συντήρησης   ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  

Αποστολίδη .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  394/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  του  έργου:   

Έξοδα   συντήρησης   ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  

Αποστολίδη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  395/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:  Εργασίας  

οδοστρωσίας ,  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  ΄17.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:396 /2019 )  

………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  
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1)  για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών   

2)  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

3)   Δήμου  Σερρών¨ ,  (4 εισηγήσεις) ,  

2) κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  έτους  2019,  (διαιτησίες) ,  

3) για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  Ελευθερίας ,   

(2 εισηγήσεις) ,  

4)  μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  ολοκληρωμένου  

πληροφοριακού   

5)  συστήματος  (ΟΠΣ) ,  

6)  συντήρησης-υποστήριξης  λογισμικού  του  Κοινωνικού  

7)   Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος ,  

6) σύνδεσης  με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων  για  

κεντρική  

 είσοδο  Δήμου  -  Ταμείο  -  Τμήμα  Παιδείας  -  Ληξιαρχείο  -  DATA 

ROOM  

 του  Δήμου  Σερρών ,  

8)  τεχνικής  υποστήριξης  του  ηλεκτρονικού  συστήματος  σειράς  

9)  προτεραιότητας  του  ΚΕΠ  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018,  

8) για  την  δαπάνη  ¨Εφαρμογή  του  Γενικού  Κανονισμού  για  την  

Προστασία  Προσωπικών  Δεδομένων  (GDPR) και  υπεύθυνου  

Προστασίας   

Δεδομένων  (DPO) του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

10)  για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  

του  

11)   Δήμου  Σερρών ,  

10) ενημέρωσης  πολεοδομικής  και  κατασκευαστικής  νομοθεσίας  
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 έτους  2019,  

11) ετήσιας  τεχνικής  υποστήριξης  του  συστήματος  

γραμματοσήμανσης ,  

12) τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ ,  

13) για  τον  σχεδιασμό  & τοποθέτηση  μαρμάρινου  σταυρού  στο   

μνημείο  του  Εμμανουήλ  Παπά ,  

14) για  την  προμήθεια ,  συντήρηση  πυροσβεστήρων  του  Δήμου  

Σερρών ,  

15)  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών ,  

16) ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας ,  

17) κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου ,  (2 εισηγήσεις) ,  

18) διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών   

κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών ,  

έτους  2018,  

19) αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  Κ .  Μητρούση  & Λευκώνα  του   

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2019,  

20) επαληθευτή-ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου   

ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  ¨Πράσινες  

θέσεις   

εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  (Green Crew),  

21) επαληθευτή-ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου   

δαπανών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  ¨Δημιουργία  

Πολιτιστικού  

 Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  (Cultural Dipole)  και  

22) φύλαξης  χώρου  με  τη  μορφή  περιπολιών  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης   

του  έργου  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  
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περιοχή¨  (Cultural Dipole).  

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,   

Καρπουχτσής  Κ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  το  ένα  μέχρι  το  είκοσι .  Και  υπάρχει  και  άλλη  μια .  Αυτή  ήταν  του  

κ .  Χαρίτου .  Είκοσι  τρείς  είναι .   Εγκρίσεις  πρωτοκόλλων  παραλαβής  

υπηρεσιών .  Παρακαλώ  εάν  θέλετε  να  ρωτήσετε  για  κάποια  

συγκεκριμένο ;  Κύριε  Φωτιάδη   έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο  υπ '  αριθμό  20 και  21,  επαληθευτή  ελεγκτή  για  την  διενέργεια  και  

τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  τι  πράγμα  είναι  αυτό ;  Επαληθευτή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  21 είναι  για  το  Green Crew από  ότι  βλέπω  και  το  22 είναι  για  

Cultural  Dipole.  Αυτά  είναι  για  ευρωπαϊκά  προγράμματα .  Κοιτάξτε ,  

εισηγητές  εδώ  είναι  ο  κ .  Χαρίτος ,  ο  κ .  Δούκας ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  ο  κ .  

Καρπουχτσής  και  ο  κ .  Χράπας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  εισηγείται  η  υπηρεσία  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  πρωτόκολλα  παραλαβής  από  τις  υπηρεσίες ,  από  ότι  τα  έχω  δει  

όλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο  να  το  βρω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ   2019  

11

Είναι  εισηγήσεις  της  υπηρεσίας .  Από  ότι  βλέπω  εδώ  οι  πράσινες  θέσεις  

εργασίας  στην  διαχείριση  βιοαποβλήτων  με  ακρωνύμιο  Green Crew γι '  

αυτό  τον  επαληθευτή ,  λέει  εδώ  ότι ,  δείχνει  η  Επιτροπή  ότι  

παραλαμβάνει  τον  επαληθευτή  ελεγκτή  για  την  διενέργεια  

πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  του  

έργου ,  αυτό  που  σας  είπα  πράσινες  θέσεις  εργασίας… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  η  Επιτροπή  που  το  παραλαμβάνει  το  βεβαιώνει  και  εδώ  το  ίδιο  

πράγμα  είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  το  ίδιο  είναι  για  το   Cultural  Dipole.  Και  για  το  Ξενάκη .  Εδώ  τα  

έχω  τα  πρωτόκολλα ,  εάν  θέλετε  να  τα  δείτε  και  πάλι .  Είναι  δηλαδή  ότι  

καλώς  παρέλαβε  αυτά  που  αναφέρατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  συμφωνούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  είκοσι  και  το  είκοσι  δύο ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  21 όχι  και  το  22 όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτά  τα  τρία  ο  κ .  Φωτιάδης  όχι .  Οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  ναι ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλη  η  παράταξη .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

(Παλαιολόγου)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  397/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

(Νάκας  Βας .  Χρήστος  )  ποσού  967,20 ευρώ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  398/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

(Παλαιολόγου)  ποσού  434,00 ευρώ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  399/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

(Σαββατιανού  Κων /νου)  ποσού  348,40 εευρώ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  400/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  κάλυψης  αθλητικών  

 εκδηλώσεων  έτους  2019,  (διαιτησίες)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  401/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  τον  καθαρισμό  

δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  Ελευθερίας ,  του  Δήμου  Σερρών  

(Τσέκου  Ιωάννη  Στυλιανή  )  ποσού  1.307,52  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  402/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  (Ρούμπο  Ευάγγελο)  ποσού  2.223,00 ευρώ   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  403/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  μηχανογραφικής  

υποστήριξης  του  ολοκληρωμένου  πληροφοριακού  συστήματος  

(ΟΠΣ)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  404/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρησης-

υποστήριξης  λογισμικού  του  Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  

Πληροφοριακού  Συστήματος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ   2019  

11

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  405/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  σύνδεσης  με  24ωρο  

κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων  για  κεντρική  είσοδο  Δήμου  -  

Ταμείο  -  Τμήμα  Παιδείας  -  Ληξιαρχείο  -  DATA ROOM του  Δήμου  

Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  406/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  τεχνικής  

υποστήριξης  του  ηλεκτρονικού  συστήματος  σειράς  προτεραιότητας  

του  ΚΕΠ  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  407/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Εφαρμογή  του  Γενικού  Κανονισμού  για  την  Προστασία  

Προσωπικών  Δεδομένων  (GDPR) και  υπεύθυνου  Προστασίας  

Δεδομένων  (DPO) του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  408/2019 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   για  συντήρηση  και  

επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  409/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ενημέρωσης  

πολεοδομικής  και  κατασκευαστικής  νομοθεσίας  έτους  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:410/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ετήσιας  τεχνικής  

υποστήριξης  του  συστήματος  γραμματοσήμανσης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  411/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  τεχνικός  έλεγχος  

οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  412/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  τον  σχεδιασμό  & 

τοποθέτηση  μαρμάρινου  σταυρού  στο  μνημείο  του  Εμμανουήλ  Παπά  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  413/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  προμήθεια ,  

συντήρηση  πυροσβεστήρων  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  414/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  415/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ιατρού  εργασίας  και  

τεχνικού  ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάστημα  14-03-2019 έως  13-05-

2019  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  416/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  κυνοκόμου  για  τις  

ανάγκες  του  κυνοκομείου  (Δημοπούλου  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  417/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  Ηλιάδη .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  418/2019 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  διαχείριση  ογκωδών  

και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  

κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  419/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ   2019  

11

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  αποκομιδή  

απορριμμάτων  ΔΕ   

 Κ .  Μητρούση  & Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  420/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  επαληθευτή-ελεγκτή  

για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  έργου  ¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  

βιοαποβλήτων¨  (Green Crew),  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  421/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  επαληθευτή-ελεγκτή  

για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  έργου  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  

διασυνοριακή  περιοχή¨  (Cultural Dipole)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  422/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  φύλαξης  χώρου  με  

τη  μορφή  περιπολιών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  

¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου   

στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  (Cultural Dipole).  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  423/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  εργασίας  στα  Δημοπρασία .  Κοιμητήρια  των  ΔΕ  πλην  ΔΕ  

Σερρών  και  εργασίας  στα  Δημοπρασία .  Κοιμητήρια  Α  και  Β  της  ΔΕ  

Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  424/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Διαγραφή  ποσού  από  χρηματικό  κατάλογο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ναι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  είδαμε ,  κ .  Γκότση ,  είναι  ένα  μικρό  ποσό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  425/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  εντεταλμένου  

 Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη ,  κατά  το   

μήνα  Απρίλιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  
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Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  εντεταλμένου  

Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη ,   από  

17 έως  21 Απριλίου  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  426/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  427/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ενημερώνω  ότι  πρώτα  ο  θεός ,  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  

είναι  τον  Ιούλιο ,  περίπου  μετά  τις  εθνικές  εκλογές  στις  17.  Είθισται  να  

γίνεται  ένα  συμβούλιο  κάθε  μήνα  σε  αυτή  την  μεταβατική  περίοδο .  
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Πάντα  έτσι  γίνεται .  Γίνονται  τρεις  συνεδριάσεις ,  μια  Ιούνιο ,  μια  

Ιούλιο  και  μια  Αύγουστο .  Κάπου  περίπου  στις  17 θα  κάνουμε .   

 Καλό  βράδυ  και  σας  ευχαριστώ  πολύ .  Μετά  τις  εθνικές  εκλογές ,  

δεν  το  συζητάμε .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

357Α-2019:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Γκότσης  Η .  

 

357Β-2019:  Έγκριση  της  υπ’  αρ .  51/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα :  ¨Υποχρεωτική  αναμόρφωση  πίνακα  

στοχοθεσίας  του  ΟΠΔ  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  
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ΠΡΑΚ:      Αντικατάσταση  Προέδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

1/8/2019 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

358-2019:  Έγκριση  καθιέρωσης  12ωρης  εργασίας  για  την  κάλυψη  των  

αναγκών  του  τμήματος  Κοιμητηρίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

359-2019:  Έγκριση  2ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  της  Δ /νσης  

Καθαριότητας  έτους  2019.  

        10354  21/6/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

360-2019:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

361-2019: Έγκριση  συμμετοχής  στην  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  

Κινητικότητας  2019 με  χρηματοδότηση  από  χρηματοδοτικό  

πρόγραμμα  του  Πράσινου  Ταμείου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

362-2019:  Δέσμευση  και  συμμετοχή  της  ανώτατης  διοίκησης  στην  

προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  και  έγκριση  

διαδικασιών  και  πολιτικών  του  Δήμου  Σερρών  για  την  

Εφαρμογή  και  Εναρμόνιση  με  τον  Ευρωπαϊκό  Γενικό  
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Κανονισμό  για  την  Προστασία  Προσωπικών  Δεδομένων  

679/2016 (GDPR).  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

363-2019: Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο :  ¨Ενοποίηση  δικτύου  

ποδηλατοδρόμων  στον  Δήμο  Σερρών¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Κεντρική  Μακεδονία  Άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ04 

¨Υποστήριξη  της  μετάβασης  προς  μία  οικονομία  χαμηλών  

εκπομπών  διοξειδίων  του  άνθρακα  σε  όλους  τους  τομείς¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

364-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  

τίτλο :  ¨Ανάπτυξη  και  λειτουργία  δικτύου  εθελοντισμού  

υποστήριξης  των  ευπαθών  ομάδων  πληθυσμού  στον  Δήμο  

Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020. 

        10355  21/6/2019  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

365-2019:  Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  τροποποίησης  του  Τεχνικού  

Δελτίου  Πράξης  και  της  απόφασης  ένταξης  της  

συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  

Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020, 2η  τροποποίηση .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ   2019  

12

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  και  ο  

εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

366-2019: Συμπλήρωση  της  με  αρ .  616/2018 απόφασης  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  σχετικά  με  την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  

στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  έργων  δημοσίου  

χαρακτήρα  στο  πλαίσιο  του  Τοπικού  Προγράμματος  CLLD/ 

LEADER ΣΕΡΡΩΝ   

 

367-2019:  Σχετικά  με  αίτημα  ανάκλησης  της  υπ’  αριθμ .  314/2019 

ΑΔΣ :  ¨Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

Δημοτικού  κτιρίου  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  ΔΗ .Κ .Ε .  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

368-2019: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  17528/24-05-

2018  σύμβασης  για  την  υπηρεσία  απομαγνητοφώνησης  των  

πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

369-2019: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  18391/ 1-06-

2018  σύμβασης  για  την  υπηρεσία  συντήρηση  

κλιματιστικών  μονάδων  Δήμου  Σερρών  και  κεντρικής  

θέρμανσης  του  κινηματοθέατρου  ΑΣΤΕΡΙΑ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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370-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  8835/20-03-

2019 σύμβασης  προμήθειας  ενός  (1)  αναρροφητικού  

σαρώθρου  4 κ .μ .  από  το  Πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

371-2019: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2019 που  αφορά  την  ενίσχυση  του  κωδικού  εξόδων  

ΠΟΕ  70.8117.001 για  την  ενταλματοποίηση  της  οφειλής  

δαπάνης  για  αποζημίωση  ρυμοτομίας  (Αν .  53η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

372-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  δημιουργία  του  κωδικού  εξόδου  

10.6051.001 που  αφορά  την  εργοδοτική  εισφορά  υπέρ  του  

κλάδου  Πρόνοιας  του  πρέπει  ΕΕΤΑΑ  για  έμμισθους  

δικηγόρους  (Αν .  54η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

373-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  των  κωδικών  που  αφορούν  

φόρους ,  τέλη  των  κληροδοτημάτων  Αποστολίδη  και  

Μηστάκου  Εμφιετζόγλου  (Αν .  55η)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

374-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  αρ .  46/2019 αναμόρφωση  που  

εγκρίθηκε  με  την  275/2019 ΑΔΣ  και  την  αρ .  7884/ 15-5-

2019 απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  

Μακεδονίας-Θράκης  (Αν .  56η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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375-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  καταβολή  της  εκλογικής  

αποζημίωσης  για  την  διεξαγωγή  της  26η ς  Μάϊου  και  την  των  

επαναληπτικών  τους  της  2ας  Ιουνίου  (Αν .  58η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

376-2019: Ομοίως  που  αφορά  προμήθεια  αναλώσιμων  υλικών  για  την  

πραγματοποίηση  των  βουλευτικών  –εθνικών  εκλογών  

7/7/2019 (Αν .  61η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

377-2019: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  που  αφορούν  την  παροχή  

εξειδικευμένων  υπηρεσιών  υποστήριξης  μηχανογραφικής  

εφαρμογής  του  Λογιστηρίου  (Αν .  62η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

378-2019: Ομοίως  για  την  ενίσχυση  κωδικού  για  την  καταβολή  

αποζημίωσης  λόγω  ρυμοτομίας  στην  περιοχής  Σιγής  –

Κηφισιά  (Αν .  63η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

379-2019: Ομοίως  για  την  ενίσχυση  κωδικού  εξόδων  ΠΟΕ  

10.8117.001 έγκριση  αυτοδίκαιης  παραλαβής  τιμολογίων  

Ο .Τ .Ε .  ΑΕ  και  συγκρότηση  Β /θμιας  Επιτροπής  

Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  υπηρεσιών  προμηθειών  

σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5 και  6 του  άρθρου  219 και  τις  
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παραγράφου  3 και  4 του  άρθρου  200 του  Ν .4412/2016 (Αν  

64η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

380-2019: Ομοίως  κωδικών  ΠΟΕ  εξόδων  30.8117.001 (Αν .  65η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

381-2019: Ομοίως  για  δαπάνες  ΠΣΕΑ  έτους  2019 (Αν .  50η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

382-2019: Ομοίως  για  δράσεις  πυροπροστασίας  από  κατανομή  

πιστώσεων  ΚΑΠ   2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

383-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  παροχή  υπηρεσιών  ¨αποκατάσταση  βλαβών  

αγωγού  Μπέλιτσας¨ .   

        10367  21/6/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

384-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 που  αφορά  την  παροχή  υπηρεσιών  κυνοκόμων  για  τις  

ανάγκες  του  κυνοκομείου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

385-2019:  Έγκριση  πίνακα  βελτίωσης  θέσεων  επαγγελματιών  πωλητών  

στη  λαϊκή  αγορά  των  Σερρών .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

386-2019:  Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλήτριας  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

387-2019:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  

αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

388-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  /  αλλαγή  του  ύψους  των  τελών  των  

κοιμητηρίων  που  επιβλήθηκαν  με  την  αρ .  415/2016 Α .Δ .Σ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

389-2019:  Έγκριση  απ΄  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

78 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη  με  σκοπό  

την  εγκατάσταση  θεάματος  Motor Show από  17 έως  23 

Ιουνίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

390-2019:  Έγκριση  λύσης  συμφωνητικού  μίσθωσης  ακινήτου  

(αποθηκευτικού  χώρου)  που  χρησιμοποιούνταν  για  τις  

ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  επισιτιστικής  

και  βασικής  υλικής  συνδρομής  του  ΤΕΒΑ  από  το  Δήμο  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου   
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391-2019:  Έγκριση  διαγραφής  δημοτικών  ακινήτων :  στο  αγρόκτημα  

Επταμύλων   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

392-2019:  Έγκριση  διαγραφής  δημοτικών  ακινήτων :  στην  περιοχή  

Αλημπέκιοϊ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

393-2019: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ΄  αριθμ .  27/2019 ΑΔΣ  

¨Έγκριση  ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  

Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης ,  με  

δημοτική  έκταση¨ .  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

394-2019:  Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  του  

έργου :  Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  

Σερρών  έτους  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

395-2019: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  του  

έργου :  Έξοδα   συντήρησης   ακίνητης  περιουσίας  

κληροδοτήματος  Αποστολίδη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

396-2019: Ομοίως  2η ς  παράστασης  του  έργου :  Εργασίες  οδοστρωσίας  

–ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  2017  
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397-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨ ,  (Παλαιολόγου)  

 

398-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨ ,  (Νάκας  Βας .  Χρήστος  )  ποσού  967,20 

ευρώ  

 

399-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨ ,  (Παλαιολόγου)  ποσού  434,00 ευρώ  

 

400-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨ ,  (Σαββατιανού  Κων /νου)  ποσού  348,40 

εευρώ  

 

401-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  κάλυψης  

αθλητικών  

 εκδηλώσεων  έτους  2019,  (διαιτησίες)  
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402-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  τον  

καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  Ελευθερίας ,  του  

Δήμου  Σερρών  (Τσέκου  Ιωάννη  Στυλιανή  )  ποσού  1.307,52 

 

403-2019: Ομοίως  (Ρούμπο  Ευάγγελο)  ποσού  2.223,00 ευρώ   

 

404-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  ολοκληρωμένου  

πληροφοριακού  συστήματος  (ΟΠΣ)  

 

405-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρησης-

υποστήριξης  λογισμικού  του  Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  

Πληροφοριακού  Συστήματος  

 

406-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  σύνδεσης  με  

24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων  για  κεντρική  

είσοδο  Δήμου  -  Ταμείο  -  Τμήμα  Παιδείας  -  Ληξιαρχείο  -  

DATA ROOM του  Δήμου  Σερρών  

 

407-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  τεχνικής  

υποστήριξης  του  ηλεκτρονικού  συστήματος  σειράς  

προτεραιότητας  του  ΚΕΠ  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018 

 

408-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Εφαρμογή  του  Γενικού  Κανονισμού  για  την  
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Προστασία  Προσωπικών  Δεδομένων  (GDPR) και  υπεύθυνου  

Προστασίας  Δεδομένων  (DPO) του  Δήμου  Σερρών¨  

 

409-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :   για  

συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  του  

Δήμου  Σερρών  

 

410-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ενημέρωσης  

πολεοδομικής  και  κατασκευαστικής  νομοθεσίας  έτους  2019 

 

411-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ετήσιας  

τεχνικής  υποστήριξης  του  συστήματος  γραμματοσήμανσης  

 

412-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  τεχνικός  

έλεγχος  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  

 

413-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  τον  

σχεδιασμό  & τοποθέτηση  μαρμάρινου  σταυρού  στο  μνημείο  

του  Εμμανουήλ  Παπά  

 

414-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

προμήθεια ,  συντήρηση  πυροσβεστήρων  του  Δήμου  Σερρών  

 

415-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  
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416-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ιατρού  

εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάστημα  

14-03-2019 έως  13-05-2019 

 

417-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  κυνοκόμου  

για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου  (Δημοπούλου  )  

 

418-2019: Ομοίως  Ηλιάδη .  

 

419-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  διαχείριση  

ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  

κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  

Σερρών ,  έτους  2018 

 

420-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  αποκομιδή  

απορριμμάτων  ΔΕ  Κ .  Μητρούση  & Λευκώνα  του  Δήμου  

Σερρών ,  έτους  2019 

 

421-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  επαληθευτή-

ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  

στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  ¨Πράσινες  θέσεις  

εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  (Green Crew),  

 

422-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  επαληθευτή-

ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  

στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  ¨Δημιουργία  
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Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  (Cultural  

Dipole) 

 

423-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  φύλαξης  

χώρου  με  τη  μορφή  περιπολιών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  

έργου  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  

διασυνοριακή  περιοχή¨  (Cultural  Dipole).  

 

424-2019: Ομοίως  για  εργασίας  στα  Δημοπρασία .  Κοιμητήρια  των  ΔΕ  

πλην  ΔΕ  Σερρών  και  εργασίας  στα  Δημοπρασία .  

Κοιμητήρια  Α  και  Β  της  ΔΕ  Σερρών  

 

425-2019:  Διαγραφή  ποσού  από  χρηματικό  κατάλογο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

426-2019:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη ,   από  17 έως  21 Απριλίου  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

427-2019:  Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

……………………………………….………..  

………………………………..….  

•  Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

-  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

4ου  θέματος  και  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  11ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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-  Γιαννακίδης  Δημήτριος  και  Μερετούδης  Δημήτριος ,  προσήλθαν  

κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  7ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  12ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  22ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

•  Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  κ .  Πρόεδρος  ζήτησε  τη  

σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  για  το  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  της  

συνεδρίασης  καθώς  και  των  θεμάτων  αυτής .  

 

•  Το  Σώμα  ομόφωνα  αποδέχτηκε  το  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  

τόσο  της  συνεδρίασης  όσο  και  των  θεμάτων  αυτής .  

………………………  

……………..  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .      
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ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )……………….  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ………………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ………………  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………  
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ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  12ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ   2019  

13

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………  


